
 หน้า   ๕๒ 
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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 
เร่ือง  สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู  ว่าด้วยด้วยสถานที่

จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๔  และมาตรา  ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ

และเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 

โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู  และนายอําเภอเมืองนครปฐม  จึงตรา

ข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู  เร่ือง  สถานที่

จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู  ตั้งแต่วันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน

ข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 

“อาหาร”  หมายความว่า  ของที่กินหรือเครื่องคํ้าจุนชีวิต  ได้แก่ 

(๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ  หรือในรูปลักษณะใด ๆ  

แต่ไม่รวมถึงยาวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทหรือยาเสพติดให้โทษตามด้วยกฎหมายว่าด้วยการนั้น  แล้วแต่กรณี 

(๒) วัตถุมุ่งหมาย  สําหรับใช้  หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุเจือปน

อาหารสีและเครื่องปรุงแต่งกลิ่นสี 
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“สถานที่จําหน่ายอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่ไม่ใช่ที่  
หรือทางสาธารณะที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จ  และจําหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถ
บริโภคได้ทันทีทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่าย  โดยการจัดให้มีบริเวณไว้สําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น   
หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตามรวมทั้งสถานที่จําหน่ายเคร่ืองดื่มทุกชนิด 

“สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ   ที่ไม่ใช่ที่  หรือทางสาธารณะ  
ที่จัดไว้เพื่อเก็บอาหารที่มีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใดซึ่งผู้ซื้อต้องนําไป
ทําประกอบ  หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลังรวมทั้งสถานที่จําหน่ายเคร่ืองดื่มทุกชนิด 

“ใบอนุญาต”  หมายความว่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
“หนังสือรับรองการแจ้ง”  หมายความว่าหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จําหน่าย

อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้รับ 

การแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๕ ห้ามผู้ใดจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร  หรือพื้นที่ใด

ซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร  และมิใช่เป็นการขายของในตลาด  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ห้ามผู้ใดจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร  หรือพื้นที่ใดซึ่งมี
พื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร  และมิใช่เป็นการขายของในตลาด  เว้นแต่จะได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 

ข้อ ๖ ความในข้อ  ๕  ไม่ใช้บังคับ  หรือจัดสถานที่แห่งใดเพื่อดําเนินการ  ต่อไปนี้ 
(๑) ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู  

เร่ือง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(๒) ทําประกอบปรุงเก็บรักษา  หรือสะสมอาหารเฉพาะผู้ขายของ  และผู้ช่วยขายของในตลาด

ผู้ได้รับใบอนุญาตที่จําหน่ายสินค้าในที่  หรือทางสาธารณะ 
ข้อ ๗ ประเภทของสถานที่จําหน่ายอาหารกําหนดตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการ

เพื่อคํานวณค่าธรรมเนียม  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) สถานที่จําหน่ายอาหารมีลักษณะเป็นตึกแถว  หรืออาคารอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
ให้คํานวณพื้นที่บริเวณที่จําหน่ายอาหารท้ังหมดในอาคาร  นับจากขอบเขตผนังด้านในทุกชั้นที่ประกอบ
กิจการยกเว้นพื้นที่ซึ่งก้ันไว้เป็นสัดส่วนสําหรับใช้สอยเพื่อการอื่น 

(๒) สถานที่จําหน่ายอาหารที่มีบริเวณให้คํานวณพื้นที่บริเวณภายในตัวอาคาร  และรวมพื้นที่
รอบอาคารที่ใช้สําหรับการค้าอาหารนั้นด้วยถ้าไม่มีขอบเขตที่แน่นอนให้คํานวณจากแนวเขตของพื้นที่
ประกอบกิจการนั้น 

(๓) สถานที่จําหน่ายอาหารที่มีอาคารเชื่อมติดถึงกันให้คํานวณพื้นที่ประกอบกิจการรวมกัน  
และให้มีใบอนุญาต  หรือหนังสือรับรองการแจ้งฉบับเดียวแล้วแต่กรณี  ถ้าอาคารนั้นไม่เชื่อมติดถึงกัน 
ให้คํานวณพื้นที่แต่ละอาคารและแยกใบอนุญาต  หรือหนังสือรับรองการแจ้งแห่งละฉบับ  แล้วแต่กรณี 

(๔) สถานที่จําหน่ายอาหารท่ีตั้งอยู่ในอาคารใด ๆ  ให้ใช้เลขที่ของอาคารนั้น  โดยให้พิจารณาจาก
ลักษณะพื้นที่  ที่ประกอบการถ้าแยกเป็นสัดส่วนแต่ละแห่งไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเดียวกัน  หรือไม่ให้มี
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งแห่งละฉบับ  แล้วแต่กรณี  การคํานวณพื้นที่ให้คํานวณพื้นที่
ประกอบกิจการกรณีอาคารใดซึ่งจัดห้องน้ําห้องส้วมแยกไว้ต่างหาก  จะไม่นับรวมพื้นที่ของห้องน้ําห้องส้วมนั้น 

ข้อ ๘ ประเภทของสถานท่ีสะสมอาหารกําหนดตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการ 
เพื่อคํานวณค่าธรรมเนียม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สถานที่สะสมอาหารที่มีลักษณะเป็นตึกแถว  หรืออาคารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  ที่มีการตั้งวาง
สินค้าอาหารเต็มพื้นที่  หรือวางสินค้าอาหารทั่ว ๆ  ไปหลายจุดให้คํานวณพื้นที่บริเวณตั้งวางสินค้าอาหาร
ทั้งหมดภายในอาคาร  นับจากขอบผนังด้านในทุกชั้นที่ประกอบกิจการรวมกับพื้นที่ของห้องน้ําห้องส้วม
ยกเว้นพื้นที่ซึ่งก้ันไว้เป็นสัดส่วนสําหรับใช้สอยเพื่อการอื่น 

กรณีตั้งวางสินค้าอาหารไม่เต็มพื้นที่  หรือตั้งวางที่จุดใดจุดหนึ่งอาทิตู้แช่โต๊ะชั้นวางสินค้าอื่น ๆ  
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงให้คํานวณพื้นที่บริเวณที่ตั้งวางสินค้าอาหารนั้นรวมกับพื้นที่ห้องน้ําห้องส้วม   
และเปรียบเทียบกับพื้นที่ของอาคารทั้งหมด  หากมีพื้นที่ไม่เกินก่ึงหนึ่งของพื้นที่อาคารทั้งหมด   
ให้คํานวณพื้นที่ของอาคารทั้งหมดกรณีสถานที่ประกอบกิจการนั้นมีหลายห้องติดต่อกันก่ึงหนึ่งของพื้นที่  
ให้หมายถึงก่ึงหนึ่งของห้องที่วางสินค้าอาหารนั้น 

(๒) สถานที่สะสมอาหารที่เป็นอาคารโกดังเก็บสินค้าที่มีอาคารโกดังหลายหลังแต่มีเลขที่ 
ของอาคารโกดังเลขที่เดียว  และมีเจ้าของคนเดียวกันให้คํานวณพื้นที่ของอาคารโกดังทั้งหมดรวมกับพื้นที่
ของห้องน้ําห้องส้วม  และออกใบอนุญาต  หรือหนังสือรับรองการแจ้งฉบับเดียวแล้วแต่กรณี  กรณีที่มี
อาคารโกดังหลายหลังมีเลขที่ของอาคารโกดังเลขที่เดียวแต่มีเจ้าของหลายเจ้าของให้คํานวณพื้นที่ 
ของอาคารโกดังของแต่ละเจ้าของรวมกับพื้นที่ของห้องน้ําห้องส้วม  และออกใบอนุญาต  หรือหนังสือ
รับรองการแจ้งแล้วแต่กรณี  ให้แต่ละเจ้าของ 
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กรณีที่ มีอาคารโกดังหลายห้อง  และมีเลขที่ของอาคารโกดังแต่ละหลังให้คํานวณพื้นที่ 
ของอาคารโกดังแต่ละหลังรวมกับพื้นที่ของห้องน้ํา  ห้องส้วม  และออกใบอนุญาต  หรือหนังสือรับรอง
การแจ้งแล้วแต่กรณีแยกแต่ละโกดัง 

กรณีที่มีเจ้าของสินค้าอาหารหลายเจ้าของในอาคารโกดังนั้น  ให้คํานวณพื้นที่ของสถานที่สะสมอาหาร
ของแต่ละเจ้าของรวมกับพื้นที่ของห้องน้ํา  ห้องส้วม  และออกใบอนุญาต  หรือหนังสือรับรองการแจ้ง
แล้วแต่กรณีให้แต่ละเจ้าของ 

ข้อ ๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจ  กําหนดประเภทของสถานที่จําหน่ายอาหาร  หรือ
สถานที่สะสมอาหารตามประเภทของอาหาร  หรือตามวิธีการจําหน่ายเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร 

ข้อ ๑๐ การจัดตั้งใช้  และดูแลรักษาสถานที่  และสุขลักษณะของบริเวณที่ใช้จําหน่ายอาหาร 
ที่จัดไว้สําหรับอาหารบริโภคที่ใช้ทําประกอบ  หรือปรุงอาหาร  หรือที่สะสมอาหารให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มี  โต๊ะ  เก้าอี้  หรือที่นั่งอย่างอื่น  ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  และสะอาดอยู่เสมอ 
(๒) ผนัง  และบริเวณที่ปรุงอาหารต้องใช้วัตถุถาวรแข็งแรง  และมีผิวเรียบไม่ดูดซึมน้ํา  และ

ทําความสะอาดได้ง่ายการจัดตั้งถังบรรจุก๊าซต้องตั้งอยู่ในที่ปลอดภัยตามคําแนะนํา  ของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(๓) จัดให้มีภาชนะ  และอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่าง ๆ  ในการประกอบปรุงการเก็บ  และบริโภคไว้
ให้เพียงพอตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือตามคําสั่งของเจ้า
พนักงานท้องถิ่น 

(๔) จัดให้มีที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ  และอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่าง ๆ  ให้เพียงพอตาม
คําแนะนํา  ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(๕) จัดให้มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี  และมีจํานวนตามเกณฑ์ที่กําหนดใน  พระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ตลอดจนให้มีสบู่ล้างมือ
ได้ตลอดเวลา 

(๖) จัดให้มีระบบบําบัดนํ้าเสีย  หรือระบบกําจัดของเสียตามคําแนะนํา  ของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(๗) ไม่ตั้งอยู่ในที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพ  หรือแหล่งที่น่ารังเกียจเช่นใกล้ชิด  กับที่ฝังศพ  
ที่เก็บศพ  ที่เผาศพ  ที่ทิ้ง  หรือกําจัดมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูลที่เลี้ยงสัตว์  หรือที่อื่นใดที่เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข  เห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 



 หน้า   ๕๖ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มีนาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

(๘) พื้นทําด้วยวัตถุถาวร  และไม่มีน้ําขัง 
(๙) จัดให้มีทางระบายน้ําด้วยวัตถุถาวร  เพื่อให้น้ําไหลลงสู่ทางระบายน้ําสาธารณะ  หรือบ่อรับน้ําเสีย

ได้อย่างสะดวกตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือตามคําสั่งของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(๑๐) จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ  ณ  จุดที่ทําการปรุงประกอบ  และจําหน่ายอาหาร  และต้องมี
การระบายอากาศภายในร้านเพียงพอโดยมีช่องระบายอากาศ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๒๐  ของพื้นที่ห้อง 

(๑๑) จัดให้มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะ  และมีจํานวนเพียงพอตามกฎกระทรวงฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๖)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๑๒) ถ้าจะขยาย  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบการค้า  และทําให้สุขลักษณะเปลี่ยนแปลง
ไปด้วยแล้ว  จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 

(๑๓) จัดให้มีเคร่ืองดับเพลิงที่เหมาะสมจํานวนเพียงพอ  และอยู่ในสภาพใช้ได้สะดวกเม่ือเกิด
เพลิงไหม้ตลอดจนต้องมีการตรวจสอบเคร่ืองดับเพลิงให้อยู่ในสภาพใช้การได้ทุกปี 

(๑๔) ปฏิบัติการอื่น ๆ  ให้ถูกสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่  หรือตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์เก่ียวกับการป้องกันมิให้เกิดเหตุรําคาญ  และป้องกันโรคติดต่อให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีระบบการระบายควันที่เกิดจากการปรุงอาหาร  เช่น  ปล่องระบายควันที่มีพัดลมดูดควัน  
และสูงเพียงพอที่จะไม่ก่อเหตุรําคาญทุกอาทิตย์ 

(๓) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะต้องเก็บขนกําจัดมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูล
ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(๔) รักษาส้วมให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
(๕) ถ้ามีสัตว์ที่จะฆ่าเป็นอาหารต้องแยกให้อยู่ในที่เหมาะสม 
(๖) จัดวางสิ่งของเคร่ืองใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  และรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 
(๗) ปฏิบัติการอื่น ๆ  ให้ถูกสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือ

พนักงานเจ้าหน้าที่  หรือตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ข้อ ๑๒ กําหนดเวลาจําหน่ายอาหารเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเวลาจําหน่ายอาหารบางประเภท

หรือชนิดใดโดยที่ระบุไว้ได้ 



 หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มีนาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ข้อ ๑๓ หลักเกณฑ์เก่ียวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลขอผู้จําหน่ายอาหาร  ผู้ปรุงอาหาร   
และผู้ให้บริการต้องมีการปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้จําหน่ายอาหาร  ผู้ปรุงอาหาร  และผู้ให้บริการต้องแต่งกายให้เรียบร้อย 
(๒) ผู้จําหน่ายอาหาร  ผู้ปรุงอาหาร  และผู้ให้บริการอาหารต้องผ่านการตรวจสุขภาพ   

ว่าไม่เป็นโรคติดต่อที่น่ารังเกียจ  และต้องผ่านการทดสอบความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร 
(๓) ห้ามผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองรับรองการแจ้งแล้วแต่กรณี  ทําการจําหน่าย  ปรุง  

สะสมอาหาร  เม่ือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าตนเป็นโรคติดต่อ  หรือซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้ว
ปรากฏว่าเป็นพาหะและไดรั้บแจ้งความเป็นหนังสือว่าตนเป็นพาหะของโรคติดต่อ 

ข้อ ๑๔ หลักเกณฑ์เก่ียวกับสุขลักษณะของอาหาร  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บรักษา  หรือ
สะสมอาหารตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะอุปกรณ์น้ําใช้และของใช้อื่น ๆ  ต้องมีการปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การจําหน่าย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  วาง  เก็บสะสมอาหาร  หรือการล้างภาชนะอุปกรณ์
ต้องทําในที่สะอาดซึ่งสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  ๖๐  เซนติเมตร  และท่ีเก็บสะสมอาหารต้องป้องกัน 
สัตว์นําโรคได้ 

(๒) จัดให้มีน้ําสะอาดไว้ใช้อย่างเพียงพอและคุณภาพเทียบเท่าน้ําประปา  กรณีน้ําดื่ม  
เคร่ืองดื่ม  น้ําผลไม้  ต้องสะอาด  และควรเก็บไว้ในภาชนะที่มีการปกปิดมีทางเทรินน้ําออก  หรือ 
มีอุปกรณ์ที่มีด้ามตักโดยเฉพาะผักสดและตั้งไว้สูงจากพื้นอย่างน้อย  ๖๐  เซนติเมตร 

(๓) การเตรียมอาหารก่อนปรุงต้องล้างให้สะอาดโดยเฉพาะผักสดและผลไม้  น้ําที่ใช้ปรุง  
ประกอบ  แช่ล้างอาหารและภาชนะต้องใช้น้ําสะอาด 

(๔) ใช้เคร่ืองปกปิดอาหารตลอดจนภาชนะที่ใช้สําหรับประกอบปรุง  เก็บรักษา  หรือสะสมอาหาร
ให้ป้องกันฝุ่นละอองและสัตว์นําโรคได้โดยปกปิดให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

(๕) ใช้ภาชนะที่สะอาดสําหรับใส่และปรุงอาหารโดยรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ  ในส่วนของ
น้ําแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาดควรเก็บในถัง  หรือกระติกที่มีการปกปิดมีอุปกรณ์คีบ  หรือตักโดยเฉพาะ 
ไม่นําอาหาร  หรือสิ่งของอื่นแช่ปน  กับน้ําแข็งเพื่อการบริโภค 

(๖) ห้ามใช้ภาชนะที่ทําด้วยสังกะสี  หรือตะก่ัว  ต้มอาหารที่มีเกลือปนอยู่ด้วย 
(๗) ห้ามขายอาหารอันเป็นการไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 
(๘) ภาชนะที่บรรจุอาหาร  หรือใส่เคร่ืองปรุงรสต่าง ๆ  ต้องใช้วัสดุที่ออกแบบที่ถูกหลัก

สุขาภิบาลอาหารและปลอดภัย 



 หน้า   ๕๘ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มีนาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

(๙) ภาชนะท่ีใช้แล้วต้องล้างและเก็บให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหารส่วนภาชนะประเภทใช้คร้ังเดียว 
แล้วทิ้ง  ห้ามกลับนํามาใช้อีก 

(๑๐) ไม่ขายอาหารให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อที่มีสภาพน่ารังเกียจบริโภคในสถานที่ได้รับอนุญาต 
(๑๑) เนื้อสัตว์ที่มีไว้ขายทําประกอบปรุงอาหารต้องผ่านการตรวจจากสัตว์แพทย์  และเก็บ 

ในภาชนะปกปิด 
(๑๒) ห้ามนําสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัข  หรือแมวเข้ามาในสถานที่ประกอบอาหาร 
(๑๓) ปฏิบัติการอื่น ๆ  ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ข้อ ๑๕ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจผ่อนผันให้ผู้ขอรับใบอนุญาต  หรือผู้ขอรับหนังสือ

รับรองการแจ้งงดเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๐  ข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๓  
และข้อ  ๑๔  เพียงเท่าที่เห็นสมควร  หรือจะเปลี่ยนแปลงอย่างใดเพื่อให้เหมาะสมแก่สถานที่จําหน่ายอาหาร  
และสถานที่สะสมอาหารนั้น  ทั้งนี้  การงดเว้นหรือผ่อนผันจะต้องไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามัย  
ของประชาชนหรือต่อสภาพแวดล้อมในพื้นที่ 

ข้อ ๑๖ ผู้ใดประสงค์ขอจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร  
หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร  และมิใช่เป็นการขายของในตลาดให้ย่ืนคําขอหนังสือ
รับรองการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สอ.  ๒  ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
(๓) ใบรับรองแพทย์ 
(๔) สําเนาหนังสือ  รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ของผู้แทนนิติบุคคล  ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล 
(๕) หนังสือมอบอํานาจ  ในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มาย่ืนคําขอรับหนังสือรับรองการแจ้งด้วยตนเอง 
(๖) สําเนาหลักฐานการอนุญาต  หรือหลักฐานอื่นตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกําหนดไว้ 
(๗) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูกําหนด 
เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง  ให้ออกใบรับแจ้งแก่ผู้แจ้งเพื่อเป็นหลักฐานในการประกอบ

กิจการตามที่แจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
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ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอรับหนังสือรับรอง 
การแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายใน 
เจ็ดวันทําการ  นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  ตามแบบ  สอ.  ๔  ท้ายข้อบัญญัตินี้   

ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้งหรือ 
ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นเฉพาะรายก็ได้ 

ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายใน 
เจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง  ถ้าผู้แจ้งไม่ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันทําการนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล  
แต่ถ้าผู้แจ้งได้ดําเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กําหนดแล้วให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้ง
ภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง   

ผู้แจ้งมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มาแจ้ง   
และภายในระยะเวลาสามสิบวันก่อนครบรอบปีของทุกปีตลอดเวลาที่ยังดําเนินการนั้น  โดยยื่นคําขอ
ชําระค่าธรรมเนียมประจําปี  ตามแบบ  สอ.  ๖  ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ถ้าผู้แจ้งมิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบ  
ของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนด 
การเสียค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 

ในกรณีที่ผู้ มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหกค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน 
เกินกว่าสองคร้ังให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ 
เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๑๗ ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้อง  แสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผย  และ
เห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการนั้น 

ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง  ต้องจัดสถานท่ีและปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ตามข้อ  ๑๐  ข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๓  และข้อ  ๑๔ 

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ 
ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งย่ืนคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ 
ได้ทราบถึงการสูญหายถูกทําลาย  หรือชํารุดตามแบบ  สอ.  ๙  ท้ายข้อบัญญัตินี้   

การขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้ย่ืนคําร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมเอกสาร   
และหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) สําเนาบันทึกประจําวันของสถานีตํารวจในพื้นที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย  หรือถูกทําลาย
กรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย  หรือถูกทําลาย 

(๒) หนังสือรับรองการแจ้งเดิมกรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
(๓) หลักฐานอื่น ๆ  ตามข้อ  ๑๖ 
ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้ใช้ตามแบบ  สอ.  ๑๐  ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร

ประสงค์ที่จะเลิกกิจการ  หรือโอนการดําเนินกิจการให้แก่บุคคลอื่นต้องแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสิบห้าวัน  
ก่อนการเลิกกิจการ  หรือโอนการดําเนินกิจการตามแบบ  สอ.  ๑๑  หรือแบบ  สอ.  ๑๒  ท้ายข้อบัญญัตินี้  
แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ผู้ดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในข้อบัญญัตินี้โดยมิได้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถ่ินตามข้อ  ๑๖  และเคยได้รับโทษตามข้อบัญญัตินี้เพราะเหตุที่ฝ่าฝืนดําเนินกิจการ 
โดยมิได้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วคร้ังหนึ่งยังฝ่าฝืนดําเนินการต่อไป  โดยมิได้แจ้งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดําเนินการไว้จนกว่าจะได้ดําเนินการ 
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ  ๑๖  ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามการดําเนินกิจการนั้น
ตามเวลาที่กําหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปี 

ข้อ ๒๑ การแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ทําเป็นหนังสือ
แจ้งให้ผู้แจ้งหรือผู้ดําเนินกิจการทราบ  ในกรณีที่ไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือให้ส่งหนังสือการแจ้ง  
หรือคําสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือปิดหนังสือนั้นไว้ที่เปิดเผยเห็นง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานัก 
ทําการงานของผู้ที่ต้องรับหนังสือ  และให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบหนังสือดังกล่าวแล้วตั้งแต่เวลาที่หนังสือ 
ไปถึงหรือวันปิดหนังสือ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๒ ผู้ใดประสงค์ขอจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร  และสถานที่สะสมอาหารในอาคาร  
หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร  และมิใช่เป็นการขายของในตลาด  ให้ย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สอ.  ๑  ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
(๓) ใบรับรองแพทย์ 
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(๔) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
ของผู้แทนนิติบุคคลในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล 

(๕) หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มาย่ืนขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง 
(๖) สําเนาหลักฐานการอนุญาต  หรือหลักฐานอื่นตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกําหนดไว้ 
(๗) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูกําหนด 
ข้อ ๒๓ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง  
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  
และในกรณีจําเป็นที่ต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง   
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตได้  หรืออาจยังไม่มีคําสั่ง 
ไม่อนุญาตได้ตามกําหนดเวลาในวรรคสองให้ขยายเวลาออกไปอีกได้ไม่เกินสองครั้งคร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน   
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลา  และเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้น
กําหนดเวลาตามวรรคสอง  หรือตามที่ได้ขยายเวลาไปแล้วนั้นแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๔ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลวังตะกูตามแบบ  สอ.  ๓  ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตส้ินอายุตามแบบ  สอ.  ๕  
ท้ายข้อบัญญัตินี้เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่า 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ  
และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๐  ข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๓  และข้อ  ๑๔  ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารประสงค์ที่จะเลิกกิจการ  หรือโอนการดําเนินกิจการให้แก่บุคคลอื่น
ต้องแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสิบห้าวันก่อนการเลิกกิจการ  หรือโอนการดําเนินกิจการตาม   
แบบ  สอ.  ๑๑  หรือแบบ  สอ.  ๑๒  ท้ายข้อบัญญัตินี้  แล้วแต่กรณี 
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ข้อ ๒๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราค่าธรรมเนียม 
ที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก  
และก่อนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินการนั้น 

ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตมิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้น 
อีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนิน
กิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง  ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน 
เกินกว่าสองครั้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  มีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ 
เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๒๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องจัดสถานที่และปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขตาม  ข้อ  ๑๐  
ข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๓  และข้อ  ๑๔ 

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาต 
ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการ  สูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  
ตามแบบ  สอ.  ๗  ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ย่ืนคําร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบันทึกประจําวันของสถานีตํารวจในพื้นที่ใบอนุญาตสูญหาย  หรือถูกทําลายกรณี
ใบอนุญาตสูญหาย  หรือถูกทําลาย 

(๒) ใบอนุญาตเดิมกรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
(๓) หลักฐานอื่น ๆ  ตามข้อ  ๒๒ 
ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้ตามแบบ  สอ.  ๘  ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ขอรับอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  

ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือ
เง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต   
ตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกิน
สิบห้าวัน 



 หน้า   ๖๓ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มีนาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ข้อ ๒๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือปรากฏว่าผู้ขอรับ
ใบอนุญาต 

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปและมีเหตุต้องสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  
หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับอนุญาต 
ตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ 
ของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๓๐ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและใบเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือ  แจ้งผู้ รับ 
ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ส่งคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนา  หรือสํานักทําการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้ทราบคําสั่งแล้ว  ตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึงหรือ 
วันปิดคําสั่งแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๑ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๓๒ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่ออกก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และจะต้องได้รับ
ใบอนุญาตหรือต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ได้ต่อไปจนส้ินอายุใบอนุญาตน้ัน  
และเม่ือใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุหากผู้ได้รับใบอนุญาตยังประสงค์จะดําเนินกิจการต่อไปให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตดําเนินการแจ้งเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งหรือขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก่อนการดําเนินกิจการแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๓ ผู้ใดฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งที่ออกโดย
เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยไม่มีเหตุอันสมควรต้องระวางโทษตามที่ กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออก  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

มานพ  เป่ียมคล้า 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 



บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียม 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นตําบลวังตะกู 

เรื่อง สถานท่ีจําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ลําดับท่ี รายการ ค่าธรรมเนียม 
ฉบับละ (บาท/ปี) 

๑. 
 
 
 
 
 
 
 

๒. 

หนังสอืรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหารในอาคาร
หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของใน
ตลาด 
๑.๑ พื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๑๐ ตารางเมตร 
๑.๒ พื้นที่ประกอบการเกินกว่า ๑๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๕ ตารางเมตร 
๑.๓ พื้นที่ประกอบการเกินกว่า ๒๕ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร 
๑.๔ พื้นที่ประกอบการเกินกว่า ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
๑.๕ พื้นที่ประกอบการเกินกว่า  ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
 
ใบอนุญาตจัดต้ังสถานทีจ่ําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ
พื้นที่ใดซึ่งมีพืน้ที่เกินกว่าสองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด 

๒.๑ พื้นที่ประกอบการเกินกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร 
๒.๒ พื้นที่ประกอบการเกินกว่า ๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 
 
 

๕๐ 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๔๐๐ 
๖๐๐ 

 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สอ.๑ 
 

เลขที.่............... 
เลขทีร่ับ............../.................. 

คําขอรับ 
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

ข้าพเจ้า............................................................. อายุ.............. ปี สัญชาติ...............อยู่บ้านเลขที ่.................... 
หมู่ที.่............ตรอก/ซอย.....................................ถนน........................................ตําบล/แขวง................... 
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด................................................โทรศัพท์............................. 
ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจัดต้ัง � สถานทีจ่ําหน่ายอาหาร � สถานทีส่ะสมอาหาร 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบกิจการว่า........................................... 
พ้ืนที่ประกอบการ...................ตารางเมตร จํานวนคนงาน...................คน ต้ังอยู่ ณ เลขที.่...............หมู่ที.่......... 
ตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์..................................... 
พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่นํามาประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๓. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนนติิบุคคล 
๔. หนังสือมอบอํานาจ 
๕. สําเนาหลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอ่ืนตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกําหนด 
(๑)............................................................................................................................................................. 
(๒)............................................................................................................................................................. 
๖. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ช่วยจําหน่ายอาหาร และผู้ปรุงอาหาร 
๗. สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
๘. .................................................................................................................................................................. 

แผนท่ีต้ังสถานท่ีประกอบการพอสังเขป 
 
 
 
 
 
 

 
ขอรับรองว่าข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
  (ลงช่ือ)..................................................ผู้ขออนุญาต 
           (................................................) 



แบบ สอ.๑ 
ส่วนของเจ้าหน้าที ่
ใบรับคําขอใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
เลขที.่.............................. ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน..............................................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน � ครบ � ไม่ครบ คือ 
๑. ........................................................................................................ 
๒. ........................................................................................................ 
๓. ........................................................................................................ 
 
      (ลงช่ือ)......................................................... 

        (......................................................) 
      ตําแหน่ง ............................................................. 
            เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
************************************************************************************************** 
ส่วนของผูข้อรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
เลขที.่.............................. ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน..............................................พ.ศ. ................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน � ครบ � ไม่ครบ คือ 
๑. ......................................................................................................... 
๒. ........................................................................................................ 
๓. ........................................................................................................ 
ดังน้ัน กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ไม่ครบทัง้หมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน.............วัน นับต้ังแต่วันน้ี
เป็นต้นไป 
 
     (ลงช่ือ)......................................................... 
              (......................................................) 
        ตําแหน่ง ............................................................. 

  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สอ.๒ 
เลขที.่............... 

เลขทีร่ับ............../.................. 
คําขอรับ 

หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
เขียนที่......................................................... 

วันที่..............เดือน...............................พ.ศ. ................... 
ข้าพเจ้า.............................................................อายุ.............. ปี สัญชาติ...............อยู่บ้านเลขที.่................... 
หมู่ที.่............ตรอก/ซอย.....................................ถนน........................................ตําบล/แขวง.............................. 
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด................................................โทรศัพท์................................... 
ขอแจ้งการจัดต้ัง  ��สถานที่จําหน่ายอาหาร  ��สถานที่สะสมอาหาร เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบกิจการว่า................................................. 
พ้ืนที่ประกอบการ..................ตารางเมตร จํานวนคนงาน...................คน ต้ังอยู่ ณ เลขที.่...............หมู่ที่.......... 
ตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์..................................... 
พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่นํามาประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้แจ้ง 
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน ของผู้แจ้ง 
๓. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนนติิบุคคล 
๔. หนังสือมอบอํานาจ 
๕. สําเนาหลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอ่ืนตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกําหนด 
(๑)............................................................................................................................................................. 
(๒)............................................................................................................................................................. 
๖. ใบรับรองแพทย์ของผู้แจ้ง ผู้ช่วยจําหน่ายอาหาร และผู้ปรุงอาหาร 
๗. สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
๘. .................................................................................................................................................................. 

แผนท่ีต้ังสถานท่ีประกอบการพอสังเขป 
 
 
 
 
 
 

   ขอรับรองว่าข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
         (ลงช่ือ)..................................................ผู้แจ้ง 
        (.................................................) 



ด้านหลัง 
ส่วนของเจ้าหน้าที ่
ใบรับแจ้งจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
เลขที.่.............................. ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน..............................................พ.ศ. ................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน � ครบ � ไม่ครบ คือ 
๑. ......................................................................................................... 
๒. ........................................................................................................ 
๓. ........................................................................................................ 
 
      (ลงช่ือ)......................................................... 
               (.....................................................) 
           ตําแหน่ง ............................................................. 
          เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
************************************************************************************************** 
ส่วนของผู้แจ้ง 
ใบรับแจ้งจัดต้ังสถานที่จาํหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
เลขที.่.............................. ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน..............................................พ.ศ. ..................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน � ครบ � ไม่ครบ คือ 
๑. ........................................................................................................ 
๒. ........................................................................................................ 
๓. ........................................................................................................ 
ดังน้ัน กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ไม่ครบทัง้หมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน............วัน นับต้ังแต่วันน้ี
เป็นต้นไป 
      (ลงช่ือ)......................................................... 
              (.....................................................) 
                                                  ตําแหน่ง ............................................................. 

                           เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ สอ.๓ 

 
 
 

ใบอนุญาต 
จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
เล่มที.่.................เลขที.่.................ปี.................. 

  อนุญาตให.้............................................................อายุ.............ปี สญัชาติ.............อยู่บ้านเลขที.่........... 
หมู่ที.่..........ตรอก/ซอย........................................ถนน........................................ตําบล/แขวง.............................. 
อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด...............................................โทรศัพท.์.................................. 
ข้อ ๑. จัดต้ัง � สถานที่จําหน่ายอาหาร � สถานที่สะสมอาหาร 
ประเภท..............................................พ้ืนที่ประกอบการ....................ตารางเมตร ค่าธรรมเนียม................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที.่...............เลขที.่...............ลงวันที่.............เดือน............................................พ.ศ. ............... 
โดยใช้ช่ือสถานประกอบกิจการว่า............................................จํานวนคนงาน............คน ต้ังอยู่ ณ เลขที…่…….. 
หมู่ที.่..............ตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดอํานาจนครปฐม โทรศัพท์......................................... 
ข้อ ๒. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 
(๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่ 
สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(๒) .................................................................................................................................................... 
ข้อ ๓. ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที่..............เดือน.....................................พ.ศ. ................... 
 
    ออกให้ ณ วันที่..............เดือน.....................................พ.ศ. ................... 
 
 
     (ลงช่ือ) 
      (...........................................) 
         นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 
          เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
คําเตือน 
(๑) ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต 
(๒) ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะน้ัน ต้องชําระค่าปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๐ 



ด้านหลัง 
 

การชําระค่าธรรมเนียม 
ครั้งที.่..............ประจําป.ี.................... 
ชําระค่าธรรมเนียมครั้งตอ่ไป ภายใน 
วันที่
............./................/..................... 
ค่าธรรมเนียม.............................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.........เลขที.่......... 
ลงวันที่
............../............../.................. 
(ลงชื่อ)...................................... 
   (.............................................) 

นายกองค์การบริหารส่วน        
ตําบลวังตะก ู

การชําระค่าธรรมเนียม 
ครั้งที.่..............ประจําป.ี.................... 
ชําระค่าธรรมเนียมครั้งตอ่ไป ภายใน 
วันที่
............./................/..................... 
ค่าธรรมเนยีม.............................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.........เลขที.่......... 
ลงวันที่
............../............../.................. 
(ลงชื่อ)...................................... 
   (.............................................) 

นายกองค์การบริหารส่วน        
ตําบลวังตะก ู

การชําระค่าธรรมเนียม 
ครั้งที.่..............ประจําป.ี.................... 
ชําระค่าธรรมเนียมครั้งตอ่ไป ภายใน 
วันที่
............./................/..................... 
ค่าธรรมเนียม.............................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.........เลขที.่......... 
ลงวันที่
............../............../.................. 
(ลงช่ือ)...................................... 
   (.............................................) 

นายกองค์การบริหารส่วน        
ตําบลวังตะก ู

การชําระค่าธรรมเนียม 
ครั้งที.่..............ประจําป.ี.................... 
ชําระค่าธรรมเนียมครั้งตอ่ไป ภายใน 
วันที่
............./................/..................... 
ค่าธรรมเนียม.............................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.........เลขที.่......... 
ลงวันที่
............../............../.................. 
(ลงชื่อ)...................................... 
   (.............................................) 

นายกองค์การบริหารส่วน        
ตําบลวังตะก ู

การชําระค่าธรรมเนียม 
ครั้งที.่..............ประจําป.ี.................... 
ชําระค่าธรรมเนียมครั้งตอ่ไป ภายใน 
วันที่
............./................/..................... 
ค่าธรรมเนยีม.............................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.........เลขที.่......... 
ลงวันที่
............../............../.................. 
(ลงชื่อ)...................................... 
   (.............................................) 

นายกองค์การบริหารส่วน        
ตําบลวังตะก ู

การชําระค่าธรรมเนียม 
ครั้งที.่..............ประจําป.ี.................... 
ชําระค่าธรรมเนียมครั้งตอ่ไป ภายใน 
วันที่
............./................/..................... 
ค่าธรรมเนียม.............................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.........เลขที.่......... 
ลงวันที่
............../............../.................. 
(ลงช่ือ)...................................... 
   (.............................................) 

นายกองค์การบริหารส่วน       
ตําบลวังตะก ู

การชําระค่าธรรมเนียม 
ครั้งที.่..............ประจําป.ี.................... 
ชําระค่าธรรมเนียมครั้งตอ่ไป ภายใน 
วันที่
............./................/..................... 
ค่าธรรมเนียม.............................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.........เลขที.่......... 
ลงวันที่
............../............../.................. 
(ลงชื่อ)...................................... 
   (.............................................) 

นายกองค์การบริหารส่วน        
ตําบลวังตะก ู

การชําระค่าธรรมเนียม 
ครั้งที.่..............ประจําป.ี.................... 
ชําระค่าธรรมเนียมครั้งตอ่ไป ภายใน 
วันที่
............./................/..................... 
ค่าธรรมเนยีม.............................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.........เลขที.่......... 
ลงวันที่
............../............../.................. 
(ลงชื่อ)...................................... 
   (.............................................) 

นายกองค์การบริหารส่วน         
ตําบลวังตะก ู

การชําระค่าธรรมเนียม 
ครั้งที.่..............ประจําป.ี.................... 
ชําระค่าธรรมเนียมครั้งตอ่ไป ภายใน 
วันที่
............./................/..................... 
ค่าธรรมเนียม.............................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.........เลขที.่......... 
ลงวันที่
............../............../.................. 
(ลงช่ือ)...................................... 
   (.............................................) 

นายกองค์การบริหารส่วน        
ตําบลวังตะก ู



 
แบบ สอ.๔ 

 
 
 

หนังสือรับรองการแจ้ง 
จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
 เล่มที.่.................เลขที.่.................ปี.................. 
 
  ออกหนังสือรับรองการแจ้งให้.........................................อายุ.........ปี สัญชาติ..........อยู่บ้านเลขที…่….... 
หมู่ที.่..........ตรอก/ซอย........................................ถนน........................................ตําบล/แขวง............................ 
อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด...............................................โทรศัพท์................................ 
ข้อ ๑. จัดต้ัง � สถานที่จําหน่ายอาหาร � สถานที่สะสมอาหาร 
ประเภท............................................พ้ืนที่ประกอบการ....................ตารางเมตร ค่าธรรมเนียม...................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที.่...............เลขที.่...............ลงวันที่.............เดือน............................................พ.ศ. ................ 
โดยใช้ช่ือสถานประกอบกิจการว่า............................................จํานวนคนงาน............คน ต้ังอยู่ ณ เลขที.่........... 
หมู่ที.่..............ตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์.......................................... 
ข้อ ๒. ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 
(๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่ 
สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(๒) .................................................................................................................................................... 
ข้อ ๓. หนังสือรับรองการแจ้งฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที่............เดือน................................พ.ศ. ............... 
 
  ออกให้ ณ วันที่..............เดือน.....................................พ.ศ. ................... 
       
 
       (ลงช่ือ) 
                                            (...........................................) 
           นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 
            เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
คําเตือน 
(๑) ต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งน้ีไว้ที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง 
(๒) ต้องเสียค่าธรรมเนียมภายใน ๓๐ วัน ก่อนหนังสือรับรองการแจ้งสิ้นอายุ มิฉะน้ัน ต้องชําระค่าปรับเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ ๒๐ 



ด้านหลัง 
 

การชําระค่าธรรมเนียม 
ครั้งที.่..............ประจําป.ี.................... 
ชําระค่าธรรมเนียมครั้งตอ่ไป ภายใน 
วันที่
............./................/..................... 
ค่าธรรมเนียม.............................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.........เลขที.่......... 
ลงวันที่
............../............../.................. 
(ลงชื่อ)...................................... 
   (.............................................) 

นายกองค์การบริหารส่วน        
ตําบลวังตะก ู

การชําระค่าธรรมเนียม 
ครั้งที.่..............ประจําป.ี.................... 
ชําระค่าธรรมเนียมครั้งตอ่ไป ภายใน 
วันที่
............./................/..................... 
ค่าธรรมเนยีม.............................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.........เลขที.่......... 
ลงวันที่
............../............../.................. 
(ลงชื่อ)...................................... 
   (.............................................) 

นายกองค์การบริหารส่วน        
ตําบลวังตะก ู

การชําระค่าธรรมเนียม 
ครั้งที.่..............ประจําป.ี.................... 
ชําระค่าธรรมเนียมครั้งตอ่ไป ภายใน 
วันที่
............./................/..................... 
ค่าธรรมเนียม.............................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.........เลขที.่......... 
ลงวันที่
............../............../.................. 
(ลงช่ือ)...................................... 
   (.............................................) 

นายกองค์การบริหารส่วน        
ตําบลวังตะก ู

การชําระค่าธรรมเนียม 
ครั้งที.่..............ประจําป.ี.................... 
ชําระค่าธรรมเนียมครั้งตอ่ไป ภายใน 
วันที่
............./................/..................... 
ค่าธรรมเนียม.............................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.........เลขที.่......... 
ลงวันที่
............../............../.................. 
(ลงชื่อ)...................................... 
   (.............................................) 

นายกองค์การบริหารส่วน        
ตําบลวังตะก ู

การชําระค่าธรรมเนียม 
ครั้งที.่..............ประจําป.ี.................... 
ชําระค่าธรรมเนียมครั้งตอ่ไป ภายใน 
วันที่
............./................/..................... 
ค่าธรรมเนยีม.............................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.........เลขที.่......... 
ลงวันที่
............../............../.................. 
(ลงชื่อ)...................................... 
   (.............................................) 

นายกองค์การบริหารส่วน        
ตําบลวังตะก ู

การชําระค่าธรรมเนียม 
ครั้งที.่..............ประจําป.ี.................... 
ชําระค่าธรรมเนียมครั้งตอ่ไป ภายใน 
วันที่
............./................/..................... 
ค่าธรรมเนียม.............................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.........เลขที.่......... 
ลงวันที่
............../............../.................. 
(ลงช่ือ)...................................... 
   (.............................................) 

นายกองค์การบริหารส่วน        
ตําบลวังตะก ู

การชําระค่าธรรมเนียม 
ครั้งที.่..............ประจําป.ี.................... 
ชําระค่าธรรมเนียมครั้งตอ่ไป ภายใน 
วันที่
............./................/..................... 
ค่าธรรมเนียม.............................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.........เลขที.่......... 
ลงวันที่
............../............../.................. 
(ลงชื่อ)...................................... 
   (.............................................) 

นายกองค์การบริหารส่วน        
ตําบลวังตะก ู

การชําระค่าธรรมเนียม 
ครั้งที.่..............ประจําป.ี.................... 
ชําระค่าธรรมเนียมครั้งตอ่ไป ภายใน 
วันที่
............./................/..................... 
ค่าธรรมเนยีม.............................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.........เลขที.่......... 
ลงวันที่
............../............../.................. 
(ลงชื่อ)...................................... 
   (.............................................) 

นายกองค์การบริหารส่วน        
ตําบลวังตะก ู

การชําระค่าธรรมเนียม 
ครั้งที.่..............ประจําป.ี.................... 
ชําระค่าธรรมเนียมครั้งตอ่ไป ภายใน 
วันที่
............./................/..................... 
ค่าธรรมเนียม.............................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.........เลขที.่......... 
ลงวันที่
............../............../.................. 
(ลงช่ือ)...................................... 
   (.............................................) 

นายกองค์การบริหารส่วน        
ตําบลวังตะก ู



แบบ สอ.๕ 
 

เลขที.่............... 
เลขที่รับ............../.................. 

คําขอต่ออายุ 
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
        เขียนที่.......................................................... 
      วันที่..............เดือน...............................พ.ศ. ................... 
ข้าพเจ้า.............................................................อายุ.............. ปี สัญชาติ...............อยู่บ้านเลขที.่................... 
หมู่ที.่............ตรอก/ซอย.....................................ถนน........................................ตําบล/แขวง......................... 
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด................................................โทรศัพท์.................................... 
ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ัง � สถานที่จําหน่ายอาหาร �  สถานทีส่ะสมอาหาร ประเภท................... 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบกิจการว่า.................................................. 
พ้ืนที่ประกอบการ...................ตารางเมตร จํานวนคนงาน...................คน ต้ังอยู่ ณ เลขที.่...............หมู่ที.่........ 
ตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์..................................... 
พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่นํามาประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
๑. ใบอนุญาตเดิม 
๒. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ช่วยจําหน่ายอาหาร และผู้ปรุงอาหาร 
๓. สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
๔. ............................................................................................................................................................... 
  ขอรับรองว่าข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
           (ลงช่ือ)..................................................ผู้ขออนุญาต 

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



แบบ สอ.๕ 
ส่วนของเจ้าหน้าที ่
ใบรับคําขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร 
เลขที.่.............................. ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน..............................................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน � ครบ � ไม่ครบ คือ 
๑. ........................................................................................................ 
๒. ........................................................................................................ 
๓. ........................................................................................................ 
 
      (ลงช่ือ)......................................................... 

         (....................................................) 
                                              ตําแหน่ง ........................................................... 
          เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
************************************************************************************************** 
ส่วนของผูข้อต่ออายุใบอนญุาต 
ใบรับคําขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร 
เลขที.่.............................. ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน..............................................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน � ครบ � ไม่ครบ คือ 
๑. ......................................................................................................... 
๒. ........................................................................................................ 
๓. ........................................................................................................ 
ดังน้ัน กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ไม่ครบทัง้หมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน............วัน นับต้ังแต่วันน้ี
เป็นต้นไป 
 
      (ลงช่ือ)......................................................... 
               (.....................................................) 
         ตําแหน่ง ........................................................... 

                          เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สอ.๖ 
เลขที.่............... 

เลขที่รับ............../.................. 
คําขอชําระค่าธรรมเนียมประจําป ี

หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
เขียนที่......................................................... 

                      วันที่..............เดือน...............................พ.ศ. ................... 
ข้าพเจ้า.............................................................อายุ.............. ปี สัญชาติ...............อยู่บ้านเลขที.่................... 
หมู่ที.่............ตรอก/ซอย.....................................ถนน........................................ตําบล/แขวง........................... 
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด................................................โทรศัพท์................................. 
ขอย่ืนคําขอชําระค่าธรรมเนียมประจําปีหนังสือรับรองการแจ้ง 
จัดต้ัง � สถานที่จําหน่ายอาหาร �  สถานที่สะสมอาหาร ประเภท........................................................... 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบกิจการว่า.............................................. 
พ้ืนที่ประกอบการ..................ตารางเมตร จํานวนคนงาน...................คน ต้ังอยู่ ณ เลขที.่...............หมู่ที่........... 
ตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์..................................... 
พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่นํามาประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
๑. หนังสือรับรองการแจ้งเดิม 
๒. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ช่วยจําหน่ายอาหาร และผู้ปรุงอาหาร 
๓. สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
๔. .................................................................................................................................................................. 
  ขอรับรองว่าข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
           (ลงช่ือ)..................................................ผู้แจ้ง 

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



แบบ สอ.๖ 
ส่วนของเจ้าหน้าที ่
ใบรับคําขอชําระค่าธรรมเนียมประจําปีหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหาร 
และสถานทีส่ะสมอาหาร 
เลขที.่.............................. ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน..............................................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน � ครบ � ไม่ครบ คือ 
๑. ......................................................................................................... 
๒. ........................................................................................................ 
๓. ........................................................................................................ 
      (ลงช่ือ)......................................................... 
                (....................................................) 
            ตําแหน่ง ........................................................... 
                เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
************************************************************************************************** 
ส่วนของผู้แจ้ง 
ใบรับคําขอชําระค่าธรรมเนียมประจําปีหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหาร 
และสถานทีส่ะสมอาหาร 
เลขที.่.............................. ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน..............................................พ.ศ. ................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน � ครบ �  ไม่ครบ คือ 
๑. ........................................................................................................ 
๒. ........................................................................................................ 
๓. ........................................................................................................ 
ดังน้ัน กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ไม่ครบทัง้หมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน............วัน นับต้ังแต่วันน้ี
เป็นต้นไป 
 
      (ลงช่ือ)......................................................... 
              (.....................................................) 
          ตําแหน่ง ........................................................... 
                                                                 เจา้พนักงานท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 



แบบ สอ.๗ 
เลขที.่............... 

เลขที่รับ............../.................. 
คําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
เขียนที่......................................................... 

       วันที่..............เดือน...............................พ.ศ. ................... 
ข้าพเจ้า.............................................................อายุ.............. ปี สัญชาติ...............อยู่บ้านเลขที.่................... 
หมู่ที.่............ตรอก/ซอย.....................................ถนน........................................ตําบล/แขวง........................... 
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด................................................โทรศัพท์..................................... 
ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตจัดต้ัง �  สถานที่จําหน่ายอาหาร �  สถานที่สะสมอาหาร 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู เน่ืองจาก............................................................................................ 
โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบกิจการว่า.......................................................พ้ืนที่ประกอบการ...............ตารางเมตร 
จํานวนคนงาน................คน ต้ังอยู่ ณ เลขที.่.....................หมู่ที.่...................ตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์..................................... 
พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่นํามาประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
๑. สําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (กรณีสูญหาย) 
๒. สําเนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ (กรณีถูกทําลายหรือชํารุด) 
๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๔. สําเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๕. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนนติิบุคคล 
๖. หนังสือมอบอํานาจ 
๗. สําเนาหลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอ่ืนตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกําหนด 
(๑)............................................................................................................................................................. 
(๒)............................................................................................................................................................. 
๘. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ช่วยจําหน่ายอาหาร และผู้ปรุงอาหาร 
๙. สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
๑๐. ................................................................................................................................................................ 
 
       ขอรับรองว่าข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
           (ลงช่ือ)..................................................ผู้ขออนุญาต 

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



 
แบบ สอ.๘ 

 
 

ใบแทนใบอนุญาต 
จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

เล่มที.่.................เลขที.่.................ปี.................. 
  อนุญาตให.้............................................................อายุ.............ปี สญัชาติ.............อยู่บ้านเลขที.่............ 
หมู่ที.่..........ตรอก/ซอย........................................ถนน........................................ตําบล/แขวง............................. 
อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด...............................................โทรศัพท.์.................................. 
ข้อ ๑. จัดต้ัง �  สถานที่จําหน่ายอาหาร �  สถานทีส่ะสมอาหาร 
ประเภท...................................................พ้ืนที่ประกอบการ....................ตารางเมตร ค่าธรรมเนียม............บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที.่...............เลขที.่...............ลงวันที่.............เดือน............................................พ.ศ. ............... 
โดยใช้ช่ือสถานประกอบกิจการว่า..........................................จํานวนคนงาน............คน ต้ังอยู่ ณ เลขที่............. 
หมู่ที.่..............ตําบลวังตะกู  อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์.................... 
ข้อ ๒. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 
(๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่ 
สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(๒) .................................................................................................................................................... 
ข้อ ๓. ใบแทนอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที่..............เดือน.....................................พ.ศ. ................... 
 
    ออกให้ ณ วันที่..............เดือน.....................................พ.ศ. ................... 
 
      (ลงช่ือ) 
              (...........................................) 
         นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 

                        เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สอ.๙ 
เลขที.่............... 

เลขที่รับ............../.................. 
คําขอรับ 

ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
      เขียนที่......................................................... 

       วันที่..............เดือน...............................พ.ศ. ................... 
  ข้าพเจ้า.............................................................อายุ.............. ปี สัญชาติ...............อยู่บ้านเลขที.่........... 
หมู่ที.่............ตรอก/ซอย.....................................ถนน........................................ตําบล/แขวง.............................. 
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด................................................โทรศัพท์..................................... 
ขอย่ืนคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง จัดต้ัง � สถานที่จําหน่ายอาหาร � สถานทีส่ะสมอาหาร 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู เน่ืองจาก.......................................................................................... 
โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบกิจการว่า........................................................พ้ืนที่ประกอบการ...............ตารางเมตร 
จํานวนคนงาน................คน ต้ังอยู่ ณ เลขที่......................หมู่ที่....................ตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม  
จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์..................................... 
พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่นํามาประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
๑. สําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (กรณีสูญหาย) 
๒. สําเนาหนังสือรับรองการแจ้งเดิมเท่าที่เหลืออยู่ (กรณีถูกทําลายหรือชํารุด) 
๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้แจ้ง 
๔. สําเนาทะเบียนบ้าน ของผู้แจ้ง 
๕. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนนติิบุคคล 
๖. หนังสือมอบอํานาจ 
๗. สําเนาหลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอ่ืนตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกําหนด 
(๑)............................................................................................................................................................. 
(๒)............................................................................................................................................................. 
๘. ใบรับรองแพทย์ของผู้แจ้ง ผู้ช่วยจําหน่ายอาหาร และผู้ปรุงอาหาร 
๙. สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
๑๐. ................................................................................................................................................................ 
 
    ขอรับรองว่าข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
                     (ลงช่ือ)..................................................ผู้แจง้ 

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



แบบ สอ.๑๐ 
 
 

ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง 
จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

        เล่มที.่.................เลขที.่.................ปี.................. 
  ออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให.้.....................................................อายุ................ปี สัญชาติ......... 
อยู่บ้านเลขที่.............หมู่ที.่............ตรอก/ซอย...................................................ถนน......................................... 
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด.................................... 
โทรศัพท.์............................................ 
ข้อ ๑. จัดต้ัง �  สถานที่จําหน่ายอาหาร �  สถานทีส่ะสมอาหาร 
ประเภท............................................พ้ืนที่ประกอบการ......................ตารางเมตร ค่าธรรมเนียม.................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที.่...............เลขที.่...............ลงวันที่...............เดือน............................................พ.ศ. .............. 
โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบกิจการว่า.................................................................... จํานวนคนงาน.....................คน 
ต้ังอยู่ ณ เลขที.่...............หมู่ที่..........ตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท.์................ 
ข้อ ๒. ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 
(๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่ 
สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(๒).................................................................................................................................................... 
ข้อ ๓. ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที่.........เดือน..........................พ.ศ. ............ 
 
   ออกให้ ณ วันที่..............เดือน.....................................พ.ศ. ..................... 
 
       (ลงช่ือ) 
        (...........................................) 
            นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 

                                                 เจา้พนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ สอ.๑๑ 
คําขอบอกเลกิกิจการ 

สถานท่ีจําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
เขียนที่......................................................... 

วันที่..............เดือน...............................พ.ศ. ................... 
  ข้าพเจ้า.....................................................อายุ.............. ปี สัญชาติ...............อยู่บ้านเลขที่.................... 
หมู่ที.่............ตรอก/ซอย.....................................ถนน........................................ตําบล/แขวง.............................. 
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด................................................โทรศัพท์..................................... 
ได้รับ �  ใบอนุญาต �  หนังสือรับรองการแจ้ง จัดต้ัง  �  สถานที่จําหน่ายอาหาร �  สถานที่สะสมอาหาร 
เล่มที.่...................เลขที.่......................ปี.......................ประเภท........................................................................ 
โดยใช้ช่ือสถานประกอบกิจการว่า....................................................................................................................... 
ต้ังอยู่ ณ เลขที.่...............หมู่ที่..........ตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม โทรศัพท.์................. 
ขอแจ้งเลิกการดําเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้ังแต่ วันที่...........เดือน...............................พ.ศ............. 
พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่นํามาประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
๑. �  ใบอนุญาต � หนังสือรับรองการแจ้ง จัดต้ัง �  สถานที่จําหน่ายอาหาร �  สถานที่สะสมอาหาร 
เล่มที.่...................เลขที.่......................ปี....................... 
๒. ใบแทน � ใบอนุญาต � หนังสือรับรองการแจ้ง จัดต้ัง �  สถานที่จําหน่ายอาหาร   �  สถานที่สะสมอาหาร    
เล่มที่....................เลขที่.......................ปี....................... (ถ้ามี) 
๓. สําเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ต้ังประกอบกิจการ 
๔. สําเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ประกอบกิจการ 
๕. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ประกอบกิจการ 
๖. หนังสือมอบอํานาจ พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รบัมอบอํานาจ 
(กรณีผู้ประกอบกิจการไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง) 
๗. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนนติิบุคคล 
(กรณีผู้ขอเลกิการดําเนินกิจการเป็นนิติบุคคล) 
 
     ขอรับรองว่าข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
      (ลงช่ือ)................................................... 
                         (.................................................) 

                                  ผู้รับใบอนุญาต / หนังสือรับรองการแจ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สอ.๑๒ 
คําขอโอนการดําเนินกิจการ 

สถานท่ีจําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

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

  ข้าพเจ้า.............................................................อายุ.............. ปี สัญชาติ...............อยู่บ้านเลขที.่........... 
หมู่ที.่............ตรอก/ซอย.....................................ถนน........................................ตําบล/แขวง............................. 
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด................................................โทรศัพท์..................................... 
ได้รับ � ใบอนญุาต �  หนังสอืรับรองการแจ้ง จัดต้ัง �  สถานที่จําหน่ายอาหาร �  สถานที่สะสมอาหาร 
เล่มที.่...................เลขที.่......................ปี.......................ประเภท........................................................................ 
โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า....................................................................................................................... 
ต้ังอยู่ ณ เลขที.่...............หมู่ที่..........ตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์............... 
ขอย่ืนคําขอโอนการดําเนินกิจการให้แก่...........................................................อายุ...........ปี สัญชาติ............. 
อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่................ตรอก/ซอย...........................................ถนน....................................... 
ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด..................................... 
โทรศัพท.์................................................ 
พร้อมคําขอน้ี ผู้โอนและผู้รับโอนได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่นํามาประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
๑. �  ใบอนุญาต �  หนังสือรับรองการแจ้ง จัดต้ัง �  สถานที่จําหน่ายอาหาร �  สถานที่สะสมอาหาร 
เล่มที.่...................เลขที.่......................ปี....................... 
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของผู้โอนและผู้รับโอน 
๓. สําเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ต้ังประกอบกิจการ 
๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนนติิบุคคล 
(กรณีผู้โอนหรอืผู้รับโอนเป็นนิติบุคคล) 
๕. หนังสือมอบอํานาจ พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 
(กรณีผู้โอนหรอืผู้รับโอนไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง) 
 
  ขอรับรองว่าข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
                (ลงช่ือ)...................................................        (ลงช่ือ)................................................... 
                         (.................................................)               (.................................................) 

ผู้รับใบอนุญาต / หนังสือรับรองการแจ้ง                 ผู้รับโอนการดําเนินกิจการ 
 


