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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช 
เรื่อง  สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช  ว่าด้วยสถานที่จําหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๔  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  
มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็น
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การ
บริหารส่วนตําบลพิมลราช  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราชและนายอําเภอ
บางบัวทอง  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช  เรื่อง  สถานที่
จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช  นับตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเษกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้  หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับขอ้บัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“อาหาร”  หมายความว่า  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ได้แก่ 
(๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ  หรือในรูปลักษณะใด  ๆ 

แต่ไม่รวมถึง  ยา  วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  
แล้วแต่กรณี 

(๒) วัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุเจือปนอาหารสี  
และเครื่องปรุงแต่งกล่ินรส 

“สถานที่จําหน่ายอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ   ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ
ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหน่ายให้ผู้ซ้ือสามารถบริโภคได้ทันที  ทั้งนี้ 
ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไปบริโภคที่อ่ืนก็ตาม 
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“สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ 
ที่จัดไว้สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใดซ่ึงผู้ซ้ือ 
ต้องนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 

“ตลาด”  หมายความว่า  สถานที่ซ่ึงปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทสัตว์
เนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม้  หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด  ประกอบหรือปรุงแล้ว  หรือของเสียง่าย  ทั้งนี้
ไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซ่ึงจัดไว้สําหรับ
ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจําหรือครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”หมายความว่า  เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบล

องค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราชที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอ่ืนใดซ่ึงเป็นส่ิงโสโครก

หรือมีกล่ินเหม็น 
“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว์  
หรือที่อ่ืน 

“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือส่ิงที่สร้างขึ้น  
อย่างอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซ่ึงมิใชเ่ป็นของเอกชนและประชาชนสามารถ
ใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

ข้อ ๕ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด 
ซ่ึงมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร  ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เพื่อขอหนังสือ
รับรองการแจ้งก่อนการจัดตั้ง 

ข้อ ๖ ความในข้อ  ๕  ไม่ใช้บังคับแก่การประกอบกิจการ  ดังนี้ 
(๑) การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(๒) การขายของในตลาด 
(๓) การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
ข้อ ๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับการแจ้งให้จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร 

และสถานที่สะสมอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สถานที่สะสมอาหาร 
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 (๑.๑) ไม่ตั้งอยู่ในบริเวณที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 (๑.๒) พื้นทําด้วยวัสดุถาวร  ทําความสะอาดง่าย  และไม่ส่งกล่ินรบกวน 
 (๑.๓) จัดให้มีระบบการระบายน้ําอย่างเพียงพอ  และถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์

มาตรฐานที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขกําหนด 
 (๑.๔) จัดให้มีแสงสว่างและทางระบายอากาศเพียงพอ  และถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

ตามเกณฑม์าตรฐานที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขกําหนด 
 (๑.๕) จัดให้มีส้วมจํานวนเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขกําหนด 
 (๑.๖) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลที่ต้องด้วยสุขลักษณะเพียงพอ 
 (๑.๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

และตามคําส่ังเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบัญญัติ  และคําส่ังขององค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช 
(๒) สถานที่จําหน่ายอาหาร 
 (๒.๑) จัดสถานที่ตามที่กําหนดไว้ในข้อ  (๑)  (๑.๑) - (๑.๗) 
 (๒.๒) จัดให้มีโต๊ะ  เก้าอ้ี  หรือที่นั่งอย่างอ่ืนที่มีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และเป็นระเบียบ

เรียบร้อยอยู่เสมอ 
 (๒.๓) ผนังและบริเวณปรุงอาหาร  ต้องมีพื้นที่ทําความสะอาดง่าย  และสูงจากพื้นอย่างน้อย  

หกสิบเซนติเมตร 
 (๒.๔) จัดให้มีภาชนะ  และอุปกรณ์  เครื่องใช้ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการประกอบ  ปรุง  เก็บ

และการบริโภคอาหารไว้ให้เพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามมาตรฐานที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลพมิลราชกําหนด 

 (๒.๕) จัดให้มีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ  ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง  ๆ 
ให้เพียงพอและถูกสุขลักษณะ  เพื่อใช้ในการน้ันโดยเฉพาะ 

 (๒.๖) จัดให้มีที่สําหรับล้างมือ  พร้อมอุปกรณ์จํานวนเพียงพอ  และสูงจากพื้นอย่างน้อย
หกสิบเซนติเมตร 

 (๒.๗) จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรําคาญ
เนื่องจากการจําหน่าย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

 (๒.๘) จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  และคําส่ัง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 (๒.๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
และคําส่ังเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบัญญัติ  และคําส่ังองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช 
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ข้อ ๘ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
หรือพื้นที่ใดซ่ึงมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดัง  ต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๔) อ่ืน ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราชประกาศกําหนด 
ข้อ ๙ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วางเก็บอาหารก่อนปรุงในที่สะอาดถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งจัดให้มีการป้องกันสัตว์นําโรค  

ในสถานที่นั้น 
(๒) ใช้เครื่องปกปิดอาหาร  รวมทั้งภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการทํา  

ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร  เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและส่ิงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ตลอดจนรักษา 
เครื่องปกปิดนั้นให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

(๓) น้ําแข็งสําหรับใช้บริโภค  ต้องจัดเก็บไว้ในภาชนะที่ถูกสุขลักษณะ  สามารถป้องกัน 
ส่ิงปนเป้ือนได้  และห้ามนําอาหารหรือส่ิงของอ่ืนใดแช่หรือเก็บรวมไว้ด้วยกัน 

(๔) การทุบ  การบดน้ําแข็ง  ต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ  และสะอาดอยู่เสมอ  รวมทั้งป้องกัน 
มิให้มีเสียงอันเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้อ่ืน 

(๕) ในกรณีที่มีผ้าเช็ดหน้าให้บริการ  ต้องทําความสะอาดและผ่านความร้อนฆ่าเชื้อโรค 
หรือกรรมวิธีอ่ืนใด  ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

(๖) จัดให้มีน้ําสะอาดไว้ให้เพียงพอ 
(๗) สารปรุงแต่งอาหารที่ใช้ในการปรุง  ประกอบอาหาร  ต้องมีเครื่องหมายรับรองจาก 

ทางราชการ  เช่น  เลขสารบบอาหาร  (อย.)  เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม  
(มอก.) 

(๘) ใช้ภาชนะหรือวัตถุที่สะอาดปลอดภัยสําหรับปรุง  ใส่  หรือห่ออาหาร  หรือน้ําแข็ง   
โดยรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 

(๙) ผู้จําหน่ายอาหาร  ผู้ปรุงอาหาร  และผู้ให้บริการต้องแต่งกายให้สะอาด  และปฏิบัติตน 
ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะส่วนบุคคล 

(๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  และ
คําส่ังเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบัญญัติ  และคําส่ังองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช 

ข้อ ๑๐ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง
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หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน 
และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง 
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวัน  นับแตว่ันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้รับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําส่ังไม่อนุญาต
ได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน  
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนส้ินกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๑ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๑๒ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปี  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราชเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ยื่นคําขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้ว  ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๘  และข้อ  ๙  โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือก่อน
ใบอนุญาตส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้
เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียม 
ที่ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสีย
ค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน 
เกินกว่าสองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ 
เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๑๔ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลพิมลราช 
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ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการ 
จากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย
หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความ 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๓) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  สอ.๔  หรือ  สอ.๕  โดยประทับตราสีแดง  คําว่า  
“ใบแทน”  กํากับไว้ด้วย  และให้มีวัน  เดือน  ปีที่ออกใบแทน  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

(๔) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 
(๕) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด 

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แล้วแต่กรณี  และลงเล่มที่  เลขที่ของใบแทน 
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง

ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้
เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๑๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิด  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข 
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้
และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น  ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน 
หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 
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ข้อ ๒๐ คําส่ังพักใช้ใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําส่ังดังกล่าว  ให้ส่งคําส่ัง 
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรอืให้ปิดคําส่ังนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการ
งานของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําส่ังแล้วตั้งแต่เวลาที่คําส่ังไปถึง  
หรือวันปิดคําส่ัง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๑ ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูก 
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปี  นับแต่วันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๒๒ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
หรือพื้นที่ใดซ่ึงมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๔) อ่ืน ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราชประกาศกําหนด 
เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้งให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบกิจการ

ตามที่แจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง

ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้อง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันทําการ  
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้ง 
หรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 

ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายใน 
เจ็ดวันทําการ  นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  ถ้าผู้แจ้งไม่ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันทําการ  นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันส้ิน
ผลแต่ถ้าผู้แจ้งได้ดําเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กําหนดแล้ว  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรอง
การแจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายในเจ็ดวันทําการ  นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบ 
ที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้  ตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๒๓ ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ 
ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้
ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  การขอรับใบแทน 
และการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 



 หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธุ์   ๒๕๕๖ 
 

 

(๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย  ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งนํา
สําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหายมาแสดงต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทน
หนังสือรับรองการแจ้งนําหนังสือรับรองการแจ้งเดิมเท่าที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

(๓) การออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้ใช้แบบ  สอ.๖  หรือ  สอ.๗  โดยประทับตรา 
สีแดง  คําว่า  “ใบแทน”  กํากับไว้ด้วย  และให้มีวัน  เดือน  ปีที่ออกใบแทน  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

(๔) ให้ใช้ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งได้เท่ากับเวลาที่เหลือของหนังสือรับรองการแจ้งเดิม 
(๕) บันทึกด้านหลังต้นขั้วหนังสือรับรองการแจ้งเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย 

หรือชํารุดในสาระสําคัญของหนังสือรับรองการแจ้งเดิม  แล้วแต่กรณี  และลงเล่มที่  เลขที่ของใบแทน 
ข้อ ๒๕ เม่ือผู้แจ้งประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการให้แก่บุคคลอ่ืน  ให้แจ้งให้

เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย 
ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ผู้ดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในข้อบัญญัตินี้โดยมิได้แจ้งต่อ

เจ้าพนักงานท้องถิ่น  และเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุที่
ฝ่าฝืนดําเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่ง  ยังฝ่าฝืนดําเนินกิจการโดยมิได้
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดดําเนินกิจการไว้  จนกว่า
จะได้ดําเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังห้าม 
การดําเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลาที่กําหนดซ่ึงต้องไม่เกินสองปีก็ได้ 

ข้อ ๒๗ การแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและคําส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ทําเป็นหนังสือ
แจ้งให้ผู้แจ้งหรือผู้ดําเนินการทราบ  ในกรณีที่ไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือให้ส่งหนังสือการแจ้ง 
หรือคําส่ังโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานัก
ทําการงานของผู้ที่ตอ้งรับหนังสือและให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบหนังสือดังกล่าวแล้วตั้งแต่เวลาที่หนังสือไปถึง
หรือวันปิดหนังสือ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๘ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  ให้ใช้แบบ  สอ.๑ 
(๒) คําขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

ให้ใช้แบบ  สอ.๒ 
(๓) คําขออนุญาตการต่าง ๆ  เก่ียวกับสถานที่จําหน่ายอาหารและสะสมอาหาร  ให้ใช้แบบ  สอ.๓ 
(๔) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  ให้ใช้แบบ  สอ.๔  และ  สอ.๕   



 หน้า   ๕๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธุ์   ๒๕๕๖ 
 

 

(๕) หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  ให้ใช้แบบ  สอ.๖  
และ  สอ.๗ 

(๖) คําขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  ให้ใช้แบบ  สอ.๘ 
(๗) คําขอชําระค่าธรรมเนียมประจําปี  หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร

และสถานที่สะสมอาหารให้ใช้แบบ  สอ.๙ 
ขอ้ ๒๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้

ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขต
อํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราชในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

ข้อ ๓๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราชเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  หรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ลําพอง  นามพันธ์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช 



บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช 
เรื่อง สถานทีจํ่าหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๕ 

******************** 

ลําดับที ่ รายการ 
อัตราคา่ธรรมเนียม 

(บาท/ป)ี 
๑ หนังสือรับรองการแจ้ง จัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่

สะสมอาหาร 
(๑) สถานที่ใช้ประกอบการ มีพ้ืนที่ไม่เกิน ๑๐ ตารางเมตร 
(๒) สถานที่ใช้ประกอบการ มีพ้ืนที่ต้ังแต่ ๑๑-๕๐ ตารางเมตร 
(๓) สถานที่ใช้ประกอบการ มีพ้ืนที่ต้ังแต่ ๕๑-๑๐๐ ตารางเมตร 
(๔) สถานที่ใช้ประกอบการ มีพ้ืนที่ต้ังแต่ ๑๐๑-๒๐๐ ตารางเมตร 
 

 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒ ใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร 
(๑) สถานทีใ่ช้ประกอบการ มีพ้ืนที่ต้ังแต่ ๒๐๐-๑,๐๐๐ ตารางเมตร 
(๒) สถานทีใ่ช้ประกอบการ มีพ้ืนที่ต้ังแต่ ๑,๐๐๑-๒,๐๐๐ ตารางเมตร 
(๓) สถานทีใ่ช้ประกอบการ มีพ้ืนที่ต้ังแต่ ๒,๐๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป 
 

 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สอ.๑ 
แบบคําขอรับใบอนุญาต 

จัดต้ังสถานท่ีจําหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

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

 
ข้าพเจ้า ...................................................................................... อายุ............ ปี สัญชาติ .............. 

อยู่บ้านเลขที่ ....................... หมู่ที่ ........ ตรอก/ซอย ................................ ถนน ......................................... 
แขวง/ตําบล ..................................... เขต/อําเภอ ....................................... จังหวัด ................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ .................................................. โทรสาร ....................................... 

ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจัดต้ัง   ( ) สถานที่จําหน่ายอาหาร ( ) สถานที่สะสมอาหาร 
ประเภท ..................................... ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช โดยใช้ช่ือสถานประกอบ
กิจการว่า ................................................................................ พ้ืนที่ประกอบการ .................... ตารางเมตร 
ต้ังอยู่เลขที่ ......................... หมู่ที่ ........ ตรอก/ซอย ................................ ถนน ......................................... 
แขวง/ตําบล ..................................... เขต/อําเภอ ....................................... จังหวัด ................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ .................................................. โทรสาร ....................................... 

พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังน้ีคือ 
(๑) สําเนาบัตรประจําตัว ................................ (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
(๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง คือ 

๓.๑ ................................................................................................................................... 
๓.๒ ................................................................................................................................... 

(๔) .......................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ) ............................................................... ผู้ขอรับใบอนุญาต 
(..........................................................) 

 
 
 
 

เลขที่รับ ............./............... 

แผนผังแสดงที่ต้ังโดยสังเขป 

 



แบบ สอ.๒ 
แบบคําขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 

จัดต้ังสถานท่ีจําหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

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

 
ข้าพเจ้า ...................................................................................... อายุ............ ปี สัญชาติ .............. 

อยู่บ้านเลขที่ ....................... หมู่ที่ ........ ตรอก/ซอย ................................ ถนน ......................................... 
แขวง/ตําบล ..................................... เขต/อําเภอ ....................................... จังหวัด ................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ .................................................. โทรสาร ....................................... 

ขอย่ืนคําขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ัง ( ) สถานที่จําหน่ายอาหาร  ( ) สถานที่สะสมอาหาร 
ประเภท ..................................... ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช โดยใช้ช่ือสถานประกอบ
กิจการว่า ................................................................................ พ้ืนที่ประกอบการ .................... ตารางเมตร 
ต้ังอยู่เลขที่ ......................... หมู่ที่ ........ ตรอก/ซอย ................................ ถนน ......................................... 
แขวง/ตําบล ..................................... เขต/อําเภอ ....................................... จังหวัด ................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ .................................................. โทรสาร ....................................... 

พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังน้ีคือ 
(๑) สําเนาบัตรประจําตัว ................................ (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
(๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง คือ 

๓.๑ ................................................................................................................................... 
๓.๒ ................................................................................................................................... 

(๔) .......................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอรับหนังสือรับรองการแจ้งน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

 
(ลงช่ือ) ................................................. ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 
     (..........................................................)  

 
 
 
 

เลขที่รับ ............./............... 

แผนผังแสดงที่ต้ังโดยสังเขป 

 



แบบ สอ.๓ 
คําขออนุญาตการต่างๆ 

เก่ียวกับสถานที่จําหนา่ยอาหารและสะสมอาหาร 
 

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

ข้าพเจ้า..........................................................................อายุ...................ปี สัญชาติ........................
อยู่บ้านเลขที่..................................หมู่ที.่.............ตรอก/ซอย..............................ถนน...................................
แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด.........................................
หมายเลขโทรศัพท์.................................. โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า ................................................... 
พ้ืนที่ประกอบการ ..............ตารางเมตร ต้ังอยู่เลขที่ ........................ หมูท่ี่ ....... ตรอก/ซอย ..................... 
ถนน ....................................แขวง/ตําบล ..................................... เขต/อําเภอ ......................................... 
จังหวัด ...................................หมายเลขโทรศัพท์ ........................................... โทรสาร................................ 

ขอย่ืนคําขอร้องต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์.............. 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
 

ขอรับรองว่าข้อความตามคําร้องน้ีเป็นจริงทุกประการ 
 
 

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



แบบ สอ.๔ 

 

 

ใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหาร 

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

อนุญาตให้  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ช่ือ ............................................................................ 
อายุ...............ปีสัญชาติ.......……......เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี..........………….………………..…................... 
อยู่บ้าน/สํานักงาน เลขที่..............................ตรอก/ซอย..........…................... ถนน..............................……… 
หมู่ที่............ตําบล/แขวง.....................…….…..................อําเภอ/เขต..........…............................................... 
จังหวัด......................................โทรศัพท์..............………........................โทรสาร............................................ 

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

๒. ต้ังอยู่เลขที่.................................... ตรอก/ซอย............……….............ถนน.............…………......... 
หมู่ที่................ตําบล.....................................อําเภอ....................……………..........จังหวัด...............…............ 
โทรศัพท์...............................................โทรสาร......................................................  
 ๓. ค่าธรรมเนียมฉบับละ ............................. บาทต่อปี ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ .................................. 
เลขที่ .................... วันที่.................... เดือน ................................... พ.ศ.................... 
 ๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขดังต่อไปน้ี 

  ๔.๑ ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช เรื่อง สถานที่จําหน่าย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๕ และปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมท้ังระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่ง 

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

ลงช่ือ................................................................... 
             (...........................................................)  
                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช 

         เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 

 

 

 



แบบ สอ.๕ 

 

 

ใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่สะสมอาหาร 

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

อนุญาตให้  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ช่ือ ............................................................................ 
อายุ...............ปีสัญชาติ.......……......เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี..........………….………………..…................... 
อยู่บ้าน/สํานักงาน เลขที่..............................ตรอก/ซอย..........…................... ถนน..............................……… 
หมู่ที่............ตําบล/แขวง.....................…….…..................อําเภอ/เขต..........…............................................... 
จังหวัด......................................โทรศัพท์..............………........................โทรสาร............................................ 

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

๒. ต้ังอยู่เลขที่.................................... ตรอก/ซอย............……….............ถนน.............…………......... 
หมู่ที่................ตําบล.....................................อําเภอ....................……………..........จังหวัด...............…............ 
โทรศัพท์...............................................โทรสาร......................................................  
 ๓. ค่าธรรมเนียมฉบับละ ............................. บาทต่อปี ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ .................................. 
เลขที่ .................... วันที่.................... เดือน ................................... พ.ศ.................... 
 ๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขดังต่อไปน้ี 

  ๔.๑ ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช เรื่อง สถานที่จําหน่าย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๕ และปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมท้ังระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่ง 

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

ลงช่ือ................................................................... 
             (...........................................................)  
                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช 

        เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 

 

 

 



แบบ สอ.๖ 

 

 

หนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานทีจํ่าหนา่ยอาหาร 

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

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองให้  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล 
ช่ือ.......................................................อายุ...............ปีสัญชาติ.......……......เลขประจําตัวประชาชนเลขที่
..........………….………………..…...... อยู่บ้าน/สํานักงาน เลขที่..............................ตรอก/ซอย..........….............. 
หมู่ที่............ตําบล/แขวง.....................…….…..................อําเภอ/เขต..........…............................................... 
จังหวัด......................................โทรศัพท์..............………........................โทรสาร............................................ 

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

๒. ต้ังอยู่เลขที่.................................... ตรอก/ซอย............……….............ถนน.............…………......... 
หมู่ที่................ตําบล.....................................อําเภอ....................……………..........จังหวัด...............…............ 
โทรศัพท์...............................................โทรสาร......................................................  
 ๓. ค่าธรรมเนียมฉบับละ ............................. บาทต่อปี ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ .................................. 
เลขที่ .................... วันที่.................... เดือน ................................... พ.ศ.................... 
 ๔. ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขดังต่อไปน้ี 

  ๔.๑ ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช เรื่อง สถานที่จําหน่าย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๕ และปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมท้ังระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่ง 

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

ลงช่ือ................................................................... 
             (...........................................................)  
                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช 

       เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 

 

 

 



แบบ สอ.๗ 

 

 

หนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานทีส่ะสมอาหาร 

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

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองให้  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล 
ช่ือ.......................................................อายุ...............ปีสัญชาติ.......……......เลขประจําตัวประชาชนเลขที่
..........………….………………..…...... อยู่บ้าน/สํานักงาน เลขที่..............................ตรอก/ซอย..........….............. 
หมู่ที่............ตําบล/แขวง.....................…….…..................อําเภอ/เขต..........…............................................... 
จังหวัด......................................โทรศัพท์..............………........................โทรสาร............................................ 

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

๒. ต้ังอยู่เลขที่.................................... ตรอก/ซอย............……….............ถนน.............…………......... 
หมู่ที่................ตําบล.....................................อําเภอ....................……………..........จังหวัด...............…............ 
โทรศัพท์...............................................โทรสาร......................................................  
 ๓. ค่าธรรมเนียมฉบับละ ............................. บาทต่อปี ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ .................................. 
เลขที่ .................... วันที่.................... เดือน ................................... พ.ศ.................... 
 ๔. ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขดังต่อไปน้ี 

  ๔.๑ ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช เรื่อง สถานที่จําหน่าย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๕ และปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมท้ังระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่ง 

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

ลงช่ือ................................................................... 
             (...........................................................)  
                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช 

      เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 

 

 

 



แบบ สอ.๘ 
คําขอต่ออายุใบอนุญาต 

จัดต้ังสถานท่ีจําหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

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

 
ข้าพเจ้า ...................................................................................... อายุ............ ปี สัญชาติ .............. 

อยู่บ้านเลขที่ ....................... หมู่ที่ ........ ตรอก/ซอย ................................ ถนน ......................................... 
แขวง/ตําบล ..................................... เขต/อําเภอ ....................................... จังหวัด ................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ .................................................. โทรสาร ....................................... 

ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ัง  ( ) สถานที่จําหน่ายอาหาร   ( ) สถานที่สะสมอาหาร    
ประเภท ..................................... ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช โดยใช้ช่ือสถานประกอบ
กิจการว่า ................................................................................ พ้ืนที่ประกอบการ .................... ตารางเมตร 
ต้ังอยู่เลขที่ ......................... หมู่ที่ ........ ตรอก/ซอย ................................ ถนน ......................................... 
แขวง/ตําบล ..................................... เขต/อําเภอ ....................................... จังหวัด ................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ .................................................. โทรสาร ....................................... 

พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังน้ีคือ 
(๑) ใบอนุญาตเดิม 
(๒) สําเนาบัตรประจําตัว ................................ (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
(๓) สําเนาทะเบียนบ้าน 
(๔) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง คือ 

๔.๑ ................................................................................................................................... 
๔.๒ ................................................................................................................................... 

(๕) .......................................................................................................................................... 
 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
(ลงช่ือ) ................................................. ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
     (..........................................................)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เลขที่รับ ............./............... 



แบบ สอ.๙ 
คําขอชําระคา่ธรรมเนียมประจําป ี

หนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานทีจํ่าหนา่ยอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร 
 

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

 
ข้าพเจ้า ...................................................................................... อายุ............ ปี สัญชาติ .............. 

อยู่บ้านเลขที่ ....................... หมู่ที่ ........ ตรอก/ซอย ................................ ถนน ......................................... 
แขวง/ตําบล ..................................... เขต/อําเภอ ....................................... จังหวัด ................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ .................................................. โทรสาร ....................................... 

ขอย่ืนคําขอชําระค่าธรรมเนียมประจําปีหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ัง  
 ( ) สถานที่จําหน่ายอาหาร   ( ) สถานที่สะสมอาหาร     

ประเภท ..................................... ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช โดยใช้ช่ือสถานประกอบ
กิจการว่า ................................................................................ พ้ืนที่ประกอบการ .................... ตารางเมตร 
ต้ังอยู่เลขที่ ......................... หมู่ที่ ........ ตรอก/ซอย ................................ ถนน ......................................... 
แขวง/ตําบล ..................................... เขต/อําเภอ ....................................... จังหวัด ................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ .................................................. โทรสาร ....................................... 

พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังน้ีคือ 
(๑) หนังสือรับรองการแจ้งเดิม 
(๒) สําเนาบัตรประจําตัว ................................ (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
(๓) สําเนาทะเบียนบ้าน 
(๔) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง คือ 

๔.๑ ................................................................................................................................... 
๔.๒ ................................................................................................................................... 

(๕) .......................................................................................................................................... 
 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอชําระค่าธรรมเนียมประจําปีหนังสือรับรองการแจ้ง
เป็นความจริงทุกประการ 

 
(ลงช่ือ) ................................................. ผู้ขอชําระค่าธรรมเนียม 
     (..........................................................)  
 

  

เลขที่รับ ............./............... 


