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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองใหญ 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองใหญ  วาดวยสถานที่จําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร 

“อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พุทธศักราช  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕   

มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙   

ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการ 

บริหารสวนตําบลหนองใหญ  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองใหญ  และ 

นายอําเภอปราสาท  จึงตราขอบัญญัติไวดังตอไปนี้” 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้ เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองใหญ  เรื่อง   

สถานที่จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองใหญ  ตั้งแตเมื่อ 

ไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการขององคการบริหารสวนตําบลหนองใหญ  แลว  ๗  วัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอ่ืนใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 

  (๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด ๆ  หรือ 

ในรูปลักษณะใด ๆ  แตไมรวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมาย 

วาดวยการนั้น  แลวแตกรณี 
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  (๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุ 

เจือปนอาหาร  สี  และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช 

ท่ีหรือทางสาธารณะ  ที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถ 

บริโภคไดทันที  ทั้งนี้ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือ 

นําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 

  “สถานที่สะสมอาหาร”  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ท่ีมิใชท่ีหรือทางสาธารณะ 

ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใดซึ่งผูซื้อ 

ตองนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

  “ตลาด”  หมายความวา  สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคา 

ประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลว  หรือของเสียงาย   

ทั้งนี้ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว 

สําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองใหญ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก 

ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ท่ีเล้ียงสัตว   

หรือที่อื่น 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและ 

ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 
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ขอ ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด 

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามมาตรา  ๕๖  ถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

เพ่ือขอหนังสือรับรองการแจงตามมาตรา  ๔๘  กอนการจัดตั้ง 

ขอ ๖ ความในขอ  ๕  ไมใชบังคับแกการประกอบกิจการดังนี้ 

  (๑) การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๒) การขายของในตลาด 

  (๓) การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ ๗ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับการแจงใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือ 

สถานที่สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

  (๑) วางจําหนายอาหารพรอมบริโภคสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  ซม. 

  (๒) ผูสัมผัสอาหารผานการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร 

  (๓) ผูสัมผัสอาหารแตงกายสะอาด  สวมเส้ือมีแขน  ผูกผากันเปอนและสวมหมวก/ 

เน็ทคลุมผม 

  (๔) ผูสัมผัสอาหารใชอุปกรณหยิบจับอาหารพรอมบริโภคท่ีวางจําหนาย 

  (๕) ตองมีการปกปดอาหารพรอมบริโภคที่วางจําหนาย 

  (๖) ไมแชส่ิงของ/อาหารทุกชนิดในน้ําแข็งท่ีใชบริโภค 

  (๗) ลางภาชนะอุปกรณดวยน้ํายาลางจาน  ตามหลักสุขาภิบาลอาหารและอุปกรณ 

การลางตองสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  ซม. 

  (๘) เก็บภาชนะอุปกรณตามหลักสุขาภิบาลอาหาร  ใหสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซ็นติเมตร 

ขอ ๘ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือ 

พ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองใหญ  ประกาศกําหนด 
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ขอ ๙ ผูขอรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจง  ตองไมเปนโรคติดตอและไมจาง 

หรือใชบุคคลท่ีปวยหรือมีเหตุควรเชื่อวาเปนโรคติดตอ  จําหนาย  ทําประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร 

ขอ ๑๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑวิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกันและ 

ในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือ 

ความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี 

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได 

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้ง  ใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๑ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๒ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้  ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต 

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหนองใหญ  เทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๘  และขอ  ๙ โดยอนุโลม 

ขอ ๑๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือ 
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กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น   

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน 

คาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนด 

การเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนยีมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนยีมตดิตอกันเกินกวาสองครั้ง   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการ 

บริหารสวนตําบลหนองใหญ 

ขอ ๑๕ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๑๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่ สําคัญ  ใหผู ย่ืนคําขอ 

รับใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๑๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบังคับนี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความใน 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่อง 

ที่กําหนดไว  เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 



 หนา   ๑๓๔ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๑๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใช 

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติ  หรือ  ปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข  ท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 

ตามท่ีไดรับใบอนญุาตตามขอบัญญัตนิี้  และ  การไมปฏิบัติ  หรือ  ปฏิบัติไมถูกตองนั้น  กอใหเกิดอันตราย 

อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพ 

ของประชาชน 

ขอ ๒๐ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงให 

ผูรับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว   

ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือ 

สํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลา 

ที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๑ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๒ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองใหญ  ประกาศกําหนด 



 หนา   ๑๓๕ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจง  ใหออกใบรับแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ 

ตามที่แจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาท่ีเจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจงใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่งถาการแจงเปนไปโดยถูกตอง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือ 

ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวันทําการ 

นับแตวันที่ไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับแจงจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล  แตถาผูแจง 

ไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจง 

ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๒๓ ผูไดรับหนังสือรบัรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ ๒๔ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ   

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรบัใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบ 

ถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรอง 

การแจงนําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย 

มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืน 

ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ประกอบดวย 



 หนา   ๑๓๖ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๒๕ เมื่อผูแจงตามมาตรา  ๔๘  ประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการ 

ใหแกบุคคลอื่นใหแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ ๒๖ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใด  ดําเนินกิจการตามท่ีระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา  ๔๘  และเคยไดรับโทษตามพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

เพราะเหตุท่ีฝาฝนดาํเนนิกจิการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิน่มาแลวครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินกิจการ 

โดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไว 

จนกวาจะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา  ๔๘  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังหามการดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ ๒๗ การแจงของเจาพนักงานทองถิ่นและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหทําเปนหนังสือ 

แจงใหผูแจงหรือผูดําเนินการทราบ  ในกรณีท่ีไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือใหสงหนังสือการแจงหรือ 

คําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูที่ตองรับหนังสือและใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือดังกลาวแลวตั้งแตเวลาท่ีหนังสือไปถึงหรือวันปดหนังสือ   

แลวแตกรณี 

ขอ ๒๘ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี อํานาจแตงตั้ งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหนองใหญ  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๒๙ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองใหญเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

จุม  สัชชานนท 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหนองใหญ 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองใหญ   

เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.๒๕๕๑   

 

ลําดับท่ี พ้ืนท่ีประกอบการ 
คาธรรมเนียม 

ฉบับละ (บาท/ป) 

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

๕. 

๖. 

๗. 

พ้ืนที่ประกอบการไมเกิน ๑๐ ตารางเมตร 

พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๑๐ ตารางเมตร แตไมเกนิ ๒๕ ตารางเมตร 

พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๒๕ ตารางเมตร แตไมเกนิ ๕๐ ตารางเมตร 

พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกนิ ๑๐๐ ตารางเมตร 

พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร 

พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป 

 

 

๕๐ 

๑๐๐ 

๑๕๐ 

๒๐๐ 

๒๕๐ 

๕๐๐ 

๖๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สอ.๑ 

คําขอรับใบอนุญาต 
จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร / สถานท่ีสะสมอาหาร 

                                                                               เขียนท่ี................................................ 
                                                                      วนัที่.............เดือน.....................พ.ศ............... 
          ขาพเจา  บุคคลธรรมดา  นติิบคุคล  ชื่อ..............................................................อายุ.................ป 
สัญชาต.ิ.................เลขประจําตัวประชาชนเลขที่...............................อยูบาน / สํานกังานเลขที่............... 
ตรอก/ซอย........................ถนน.........................หมูที่.......แขวง/ตาํบล.......................เขต/อําเภอ.............. 
จังหวดั...............................โทรศัพท................................ขอย่ืนคาํขอรับรองหนังสือรบัรองการแจงการ
จัดตัง้สถานที่จําหนายอาหาร / สถานท่ีสะสมอาหารตอนายกองคการบรหิารสวนตาํบลหนองใหญ 
ดังตอไปนี ้
          ๑. สถานท่ีชื่อ........................................................................เพ่ือจําหนายอาหาร / สะสมอาหาร
(ระบุชนดิหรอืประเภทของอาหาร)............................................................................................................ 
          ๒. สถานท่ีตั้งเลขที่......................ตรอก/ซอย........................ถนน................................หมูที่..........
แขวง/ตาํบล...........................เขต/อาํเภอ.............................จังหวัด...........................โทรศัพท................. 
จํานวนพ้ืนท่ีประกอบการ.....................................ตารางเมตร 
          ๓. ผูจัดการสถานทีแ่หงนี้ คือ..........................................อายุ..............ป  สัญชาติ......................... 
อยูบานเลขที่...............ตรอก/ซอย.......................ถนน.....................หมูที่..........แขวง/ตําบล...................... 
เขต/อําเภอ...........................จังหวดั.................................โทรศัพท............................................................ 
          ๔. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คอื 
               ๔.๑ สําเนาทะเบียนบานของสถานที่ประกอบการ หากเปนนิติบคุคลใหสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบคุคลมาประกอบดวย 
               ๔.๒ สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผูรบัใบอนญุาต 
               ๔.๓ หลักฐานแสดงวาอาคารนั้นสามารถใชประกอบการไดโดยถกูตองตามกฎหมายวาดวย
การควบคมุอาคาร 
               ๔.๔ กรณีเจาของไมสามารถย่ืนคําขอดวยตนเองไดใหผูรับมอบอาํนาจนาํหนงัสือมอบอํานาจ
ที่ถูกตองตามกฎหมายพรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอาํนาจและผูรบัมอบอํานาจมาแสดง 
               ๔.๕ แผนที่สังเขป แสดงสถานท่ีตั้ง สถานประกอบการ 
          ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
 

(ลงชื่อ).........................................ผูขออนุญาต 
(...............................................) 



แบบ สอ.๒ 

 

คําขอรับหนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

 

        เขียน............................................ 

       วันท่ี.........เดอืน..........................พ.ศ......... 

 

  ขาพเจา (  )บุคคลธรรมดา (  )  นติิบุคคล ชือ่............................................อายุ........ป 

อยูบานเลขที่ (  ) สํานกังาน (  ) เลขที่................ถนน.....................ตาํบล....................อําเภอ.............. 

จังหวดั..............................โทรศัพท............................................................ขอย่ืนคําขอใบอนุญาตจัดตัง้ 

สถานที่จําหนายอาหาร  สถานที่สะสมอาหาร  ประเภท...............................ตอเจาพนักงานทองถิ่น

ดังตอไปนี ้

 

๑. สถานที่ชือ่..........................................ตัง้อยูเลขที่....................ถนน.....................

ตําบล...............................อาํเภอ.........................จังหวดั.........................โทรศัพท..........................จํานวน

พ้ืนที่ประกอบการ.................................ตารางเมตร 

 

๒. ผูจัดการชื่อ................................................อายุ..........ป  อยูบานเลขท่ี....................... 

ถนน.........................ตาํบล......................อําเภอ......................จังหวัด.....................โทรศัพท..................... 

 

๓. พรอมคําขอนีไ้ดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวคือ 

๓.๑ สําเนาทะเบียนบานของสถานประกอบการ 

๓.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูประกอบการ 

๓.๓ สําเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนเปนนติิบคุคลกรณีผูขอเปนนติิบุคคล 

๓.๔ หนงัสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูมอบอํานาจและ

ของผูรบัมอบอํานาจกรณีเจาของหรือผูประกอบการไมสามารถย่ืนคาํขอดวยตนเองได 

๓.๕ หลักฐานแสดงวาอาคารสามารถใชประกอบการไดถูกตองตามกฎหมายวาดวย

การควบคมุอาคาร 



    -๒- 

 

๔. แผนท่ีสังเขปแสดงทีต่ั้งของสถานประกอบการมดีังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕. ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนีเ้ปนความจริงทุกประการและพรอม    

จะปฏิบตัิตามขอบัญญัตวิาดวยสถานที่จําหนายอาหารและสะสมอาหาร  คําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข  คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  กฎ  ระเบียบ และ คําส่ังขององคการบริหารสวนตําบล

หนองใหญ 

 

 

 

     ลงชื่อ........................................................ผูขอรับใบอนญุาต 

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

  



แบบ สอ.๓ 

 

ใบรับแจงการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร /  สถานท่ีสะสมอาหาร 

 

ที่............/................ 

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

 

           ขาพเจา.....................................................................นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองใหญ 

ไดรบัแจงจาก........................................................................................................เพ่ือขอรับหนงัสือรบัรอง

การแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร สถานท่ีชื่อ.......................................................

เลขที่......................ตรอก/ซอย....................................ถนน................................ตําบล.............................. 

อําเภอปราสาท  จังหวดัสุรนิทร 

 

 

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

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

    นายกองคการบรหิารสวนตําบลหนองใหญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ  นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหนองใหญ จะแจงผลการพิจารณาใหทราบภายใน ๗ วนั      

  ทําการนับแตวันท่ีไดรับแจง 

  



แบบ สอ.๔ 

 

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

 

เลมที่............เลขที่........./...............                                       องคการบรหิารสวนตําบลหนองใหญ 

 

          อนุญาตให         บุคคลธรรมดา        นติิบุคคล  ชื่อ.................................................................. 

อายุ........ป  สัญชาติ.................เลขประจําตวัประชาชนเลขที่.......................................อยูบาน/สํานักงาน

เลขที…่..แขวง/ตาํบล.........................เขต/อําเภอ........................จังหวดั....................โทรศัพท.................. 

          ๑. จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารประเภท................................................................................ 

สถานที่ชือ่............................................................................พ้ืนที่ประกอบการ.........................ตารางเมตร 

          ๒. ตัง้อยูเลขที่.....................ตรอก/ซอย........................ถนน.........................หมูที่........................ 

ตําบลหนองใหญ  อาํเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร  โทรศัพท....................................... 

          ๓. คาธรรมเนียมฉบับละ.....................บาทตอป  ใบรับเงินเลมที่.................เลขที่......................... 

 

                                                                    วนัที่.............เดอืน.........................พ.ศ............ 

 

          ๔. ผูไดรบัใบอนญุาตตองปฏิบตัิตามขอบัญญตัอิงคการบริหารสวนตาํบลหนองใหญ วาดวย

สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร และปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนาํ

ของเจาพนักงานสาธารณสุข คําส่ังนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองใหญ รวมท้ังระเบียบ ขอบญัญตัิ 

และคาํส่ังองคการบรหิารสวนตําบลหนองใหญ 

 

ออกให  ณ  วนัที่.............เดอืน...........พ.ศ. ............  ส้ินอายุวันที่.............เดือน...................พ.ศ............... 

 

 

 

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

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

 

 

 



 

รายการตออายุใบอนุญาต 

 

ว/ด/ป 

อนุญาต 

ว/ด/ป 

หมดอาย ุ
ใบรับเงิน 

ลงชื่อ 

(นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองใหญ) 

  เลมท่ี เลขท่ี ว/ด/ป  

      

      

      

      

      

      

      

 

  

คําเตอืน  แสดงใบอนญุาตนีไ้วในทีเ่ปดเผย  ณ  สถานทีท่ี่ไดรบัอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สอ.๕ 

 

 

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

เลมที่............เลขที่........./...............                                       องคการบรหิารสวนตําบลหนองใหญ 

 

          อนุญาตให         บุคคลธรรมดา        นติิบุคคล  ชื่อ................................................................... 

อายุ........ป  สัญชาติ.................เลขประจําตวัประชาชนเลขท่ี........................................อยูบาน/สํานักงาน

เลขที…่…แขวง/ตาํบล.......................เขต/อําเภอ....................จังหวัด....................โทรศัพท........................ 

          ๑. จัดตั้งสถานที่สะสมอาหารประเภท........................................................................................... 

สถานที่ชือ่...........................................................................สถานท่ีประกอบการ......................ตารางเมตร 

          ๒. ตัง้อยูเลขที่......................ตรอก/ซอย......................ถนน...........................หมูที่........................ 

ตําบลหนองใหญ  อาํเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร  โทรศัพท.................................................................... 

          ๓. คาธรรมเนียมฉบับละ....................บาทตอป  ใบรบัเงนิเลมที่...............เลขที่........................... 

 

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

 

          ๔. ผูไดรบัใบอนญุาตตองปฏิบตัิตามขอบัญญตัอิงคการบริหารสวนตาํบลหนองใหญ วาดวย

สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร และปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนาํ

ของเจาพนักงานสาธารณสุข คําส่ังนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองใหญ รวมท้ังระเบียบ ขอบญัญตัิ 

และคาํส่ังองคการบรหิารสวนตําบลหนองใหญ 

 

ออกให  ณ  วนัที่............เดอืน................พ.ศ. ............  ส้ินอายุวนัที่...........เดือน................พ.ศ............... 

 

 

 

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

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

 

 



รายการตออายุใบอนุญาต 

 

ว/ด/ป 

อนุญาต 

ว/ด/ป 

หมดอาย ุ
ใบรับเงิน 

ลงชื่อ 

(นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองใหญ) 

  เลมท่ี เลขท่ี ว/ด/ป  

      

      

      

      

      

      

      

 

  

คําเตอืน  แสดงใบอนญุาตนีไ้วในทีเ่ปดเผย  ณ  สถานทีท่ี่ไดรบัอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สอ.๖ 

 

หนังสือรับรองการแจงจัดตัง้สถานท่ีจําหนายอาหาร 

 

เลมที่.........เลขที่........./..........                                          องคการบริหารสวนตําบลหนองใหญ 

          

           นายกองคการบริหารสวนตาํบลหนองใหญ ออกหนงัสือรบัให     บคุคลธรรมดา       นิตบิุคคล 

ชื่อ........................................................................อายุ...................ป  สัญชาติ....................................... 

เลขประจําตัวประชาชนเลขที่............................................อยูบาน/สํานักงานเลขที่............................... 

ตรอก/ซอย...............................ถนน.......................หมูที่.................แขวง/ตําบล................................... 

เขต/อําเภอ............................................จังหวดั........................................โทรศัพท................................ 

๑.จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารประเภท................................................................................ 

สถานที่ชือ่.........................................................พ้ืนที่ประกอบการ........................................ตารางเมตร 

           ๒.ตั้งอยูเลขท่ี...................ตรอก/ซอย.........................ถนน........................หมูท่ี.................. 

ตําบลหนองใหญ อําเภอปราสาท จังหวดัสุรนิทร  โทรศพัท.................................................................... 

           ๓.คาธรรมเนียมฉบับละ................บาทตอป ใบรับเงนิเลมที่.................เลขที่...................... 

 

 

                                                                            วันท่ี..........เดอืน..................พ.ศ............ 

 

        ๔. ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองใหญ 

วาดวยสถานที่จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  และปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ 

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําส่ังนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองใหญ  รวมทั้ง

ระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลหนองใหญ 

 

ออกให  ณ  วนัที่.............เดอืน..............พ.ศ. ............  ส้ินอายุวนัที่.............เดอืน...............พ.ศ............... 

 

 

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

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

     นายกองคการบรหิารสวนตําบลหนองใหญ 



 

รายการตออายุหนังสือรับรองการแจง 

 

ว/ด/ป 

อนุญาต 

ว/ด/ป 

หมดอาย ุ
ใบรับเงิน 

ลงชื่อ 

(นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองใหญ) 

  เลมท่ี เลขท่ี ว/ด/ป  

      

      

      

      

      

      

      

 

  

คําเตอืน  แสดงหนังสือรับรองการแจงนี้ไวในที่เปดเผย  ณ  สถานที่ท่ีไดรับหนงัสือรบัรองการแจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สอ.๗ 

 

หนังสือรับรองการแจงจัดตัง้สถานท่ีสะสมอาหาร 

 

เลมที่.........เลขที่........./.........                                              องคการบรหิารสวนตําบลหนองใหญ 

          

           นายกองคการบริหารสวนตาํบลหนองใหญ ออกหนงัสือรบัให      บุคคลธรรมดา      นิตบิุคคล 

ชื่อ..................................................................................อายุ...................ป  สัญชาติ............................. 

เลขประจําตัวประชาชนเลขที่.............................................อยูบาน/สํานักงานเลขที่.............................. 

ตรอก/ซอย...........................ถนน..............................หมูที่.................แขวง/ตําบล................................... 

เขต/อําเภอ.....................................จังหวดั...............................โทรศัพท................................................ 

๑.จัดตั้งสถานที่สะสมอาหารประเภท.................................................................................. 

สถานที่ชือ่..........................................................พ้ืนที่ประกอบการ........................................ตารางเมตร 

           ๒. ตัง้อยูเลขที่...................ตรอก/ซอย........................ถนน..........................หมูที่................... 

ตําบลหนองใหญ อําเภอปราสาท จังหวดัสุรนิทร  โทรศพัท....................................................................... 

           ๓. คาธรรมเนียมฉบับละ...............บาทตอป ใบรบัเงนิเลมที่...................เลขที่....................... 

 

 

                                                                    วนัท่ี.............เดอืน.........................พ.ศ............ 

 

           ๔. ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองใหญ 

วาดวยสถานที่จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  และปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ 

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําส่ังนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองใหญ  รวมทั้ง

ระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลหนองใหญ 

 

ออกให  ณ  วนัที่...............เดือน.........พ.ศ. ............  ส้ินอายุวันที่.............เดือน...................พ.ศ............... 

 

 

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

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

     นายกองคการบรหิารสวนตําบลหนองใหญ 



 

รายการตออายุหนังสือรับรองการแจง 

 

ว/ด/ป 

อนุญาต 

ว/ด/ป 

หมดอาย ุ
ใบรับเงิน 

ลงชื่อ 

(นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองใหญ) 

  เลมท่ี เลขท่ี ว/ด/ป  

      

      

      

      

      

      

      

 

  

คําเตอืน  แสดงหนังสือรับรองการแจงนี้ไวในที่เปดเผย  ณ  สถานที่ท่ีไดรับหนงัสือรบัรองการแจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ  สอ.๘ 

คําขอตออายุใบอนุญาต / ขอตออายุหนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร / สถานท่ีสะสมอาหาร 

เขียนที่....................................... 

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

ขาพเจา     บคุคลธรรมดา      นติิบุคคล  ชื่อ..............................................อายุ..........ป 
สัญชาต.ิ...........เลขประจําตวัประชาชนเลขที่..........................อยูบาน / สํานักงานเลขที่......................... 
ตรอก/ ซอย...................ถนน..................หมูท่ี..........แขวง/ตําบล.....................เขต/อําเภอ........................
จังหวดั.................................โทรศัพท...................................... 
                    ขอย่ืนคาํขอตออายุใบอนุญาต / ขอตออายุหนงัสือรบัรองการแจงเพ่ือจัดตั้งสถานที่
จําหนายอาหาร / สถานที่สะสมอาหารตอนายกองคการบรหิารสวนตําบลหนองใหญ ดังตอไปนี ้

๑. สถานที่ชือ่...........................................................เพ่ือจําหนายอาหาร / สะสมอาหาร 
(ระบุชนดิหรอืประเภทของอาหาร).............................................................................................................. 

๒. สถานทีต่ั้งเลขที่...............ตรอก/ซอย..................ถนน........................หมูที่................. 
ตําบล........หนองใหญ.......  เขต/อําเภอ.......ปราสาท........ จังหวดั......สุรนิทร........... โทรศัพท.................
จํานวนพ้ืนท่ีประกอบการ......................................ตารางเมตร 
  ๓. ผูจัดการสถานที่แหงนี้ คอื............................................อายุ............ป  สัญชาติ........... 
อยูบานเลขที่...............ตรอก/ซอย........................ถนน........................หมูที่..........แขวง/ตําบล.................. 
เขต/อําเภอ....................................จังหวัด..........................................โทรศัพท.......................................... 
           ๔. พรอมคําขอนีข้าพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
                ๔.๑ สําเนาทะเบียนบานของสถานที่ขอตอใบอนุญาต/ขอตออายุหนังสือรับรองการแจง 
หากเปนนิติบุคคลใหสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบดวย 
                ๔.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอตอใบอนุญาต/ผูขอตออายุหนงัสือ
รับรองการแจง 
                ๔.๓ ใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจงเดมิ 
                ๔.๔ หลักฐานแสดงวาอาคารนั้นสามารถใหประกอบการไดโดยถูกตองตามกฎหมาย
วาดวยการควบคมุอาคาร 
                ๔.๕ กรณีเจาของไมสามารถย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาต / ขอตออายุหนงัสือรบัรอง
การแจงดวยตนเองไดใหผูรบัมอบอาํนาจนําหนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมายพรอมบตัร
ประจําตวัของผูมอบอํานาจและผูรบัมอบอํานาจมาแสดง 
                ๔.๖ แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ตัง้ สถานประกอบการ 
               ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
                                                  (ลงชือ่)...........................................ผูขอตออายุใบอนญุาต 
                                                         (...........................................)หรือผูขอตออายุหนังสือ 



แบบ  สอ.๙ 

คําขอใบแทนอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

 

 

       เขียนที่.............................................................. 

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

 

 ขาพเจา.......................................................................ผูไดรับใบอนญุาต/ใบรับรอง 

 

   เปนบคุคลธรรมดา  อยูบานเลขที่...................ตรอก/ซอย....................................

อําเภอ/เขต................................................จังหวดั..................................................................................... 

 

   เปนนิตบิุคคลประเภท........................................................................................ 

จดทะเบียนเมื่อ......................................................เลขทะเบียน.......................................มีสํานกังานตัง้อยู

เลขที่...............................ตรอก/ซอย..................................................ถนน................................................. 

หมูที่.............................ตําบล/แขวง..................................อําเภอ.........................จังหวัด.......................... 

ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิตบิุคคลผูขอใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนใบรับรอง  อยูบานเลขท่ี............................. 

ตรอก/ซอย...........................ถนน................................หมูที่...........................ตาํบล/แขวง........................ 

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

 

   ขอย่ืนคาํขอรับใบแทนใบอนญุาต/ใบแทนใบรับรอง............................................. 

..........................................................................ตอเจาพนักงานทองถิ่น  ดังตอไปนี ้

 

   ขอ ๑ ขาพเจาไดรับใบอนญุาต/ใบรับรอง............................................................ 

เลขที่............../..................ลงวันที.่.................เดือน..........................พ.ศ...................ที่บานเลขที่.............. 

ตรอก/ซอย.....................................ถนน..................................หมูที่...................ตําบล/แขวง..................... 

อําเภอ/แขวง..................................จังหวดั............................................ในทีด่ินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.๓ 

เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่.................................เปนท่ีดินของ.............................................................................. 

 

   ขอ ๒ ใบอนุญาต/ใบรับรองดังกลาวไดสูญหาย/ถกูทํางาย/ชํารุด  เมือ่วนัที่.......

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



    -๒- 

 

 

   ขอ ๓ พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลวคือ 

(๑) ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรบัรองสูญหาย ใหนาํใบแจงความวาใบอนุญาต

หรือใบรับรองสูญหายของสถานตีํารวจแหงทองที่ที่ใบอนุญาตหรือใบรบัรองนัน้สูญหายมาดวย 

(๒) ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรบัรองถูกทําลายหรอืชํารดุบางสวน ใหแนบ

ใบอนุญาตหรือใบรับรองที่ถกูทําลายหรือชํารุดบางสวนนั้นมาดวย 

 

 

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

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

     ผูขอรับใบแทนใบอนญุาต/ใบแทนใบรับรอง 

 

 

หมายเหตุ  (๑) ขอความใดที่ไมใชใหขดีฆา 

              (๒) ใสเครื่องหมาย / ในชอง   หนาขอความทีต่องการ 

 

 

 

หมายเหตุของเจาหนาท่ี 

 

 จะตองแจงใหผูขอรับใบแทนใบอนญุาตหรอืใบแทนใบรบัรองทราบวาจะอนญุาตหรอืไมอนุญาต

หรือขยายเวลา  ภายในวันที.่................เดือน.......................พ.ศ................. 

 ผูขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองไดชาํระคาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทน

ใบรับรอง............................................................เปนเงนิ......................................บาท ตามใบเสร็จรับเงิน

เลมที่......................เลขที่..........................ลงวันที่................เดือน........................พ.ศ............................ 

 ออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองแลว  เลมที่....................ฉบับท่ี.............................. 

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

 

      

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

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


