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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส วาดวยสถานที่จําหนายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหารในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญ ญัติ สภาตําบลและองคก ารบริห าร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
(ฉบั บ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกั บ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๔
และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสและนายอําเภอทุงสง จึงตราขอบัญญัติไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส เรื่อง สถานที่
จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสนับตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสรกั ษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้และใหมี
อํานาจออกระเบียบ ประกาศหรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“อาหาร” หมายความวา ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต ไดแก
(๑) วั ต ถุ ทุ ก ชนิ ด ที่ ค นกิ น ดื่ ม อม แต ไ ม ร วมถึ ง ยา วั ต ถุ ที่ อ อกฤทธิ์ ต อ จิ ต
และประสาทหรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวแตกรณี
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(๒) วั ต ถุที่ มุ ง หมาย สํ าหรั บ ใช หรื อ ใช เ ป น ส ว นผสมในการผลิ ต อาหาร รวมทั้ ง
วัตถุเจือปนอาหารสีและเครื่องปรุงแตงกลิ่นรส
“สถานที่จําหนายอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใชที่
หรือทางสาธารณะที่จัดไวเพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคทันที
ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการจําหนาย โดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนําไปบริโภค
ที่อื่นก็ตาม
“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใชที่
หรือทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะ
อื่นใด ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคภายหลัง
“ที่ ห รื อ ทางสาธารณะ” หมายความว า สถานที่ ห รื อ ทางซึ่ ง มิ ใ ช เ ป น ของเอกชน
และประชาชนสามารถใชประโยชน หรือใชสัญจรได
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
หรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
“เจ าพนั กงานสาธารณสุข ” หมายความว า เจ าพนัก งานซึ่ง ไดรั บ การแตง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“พนักงานเจาหนาที่ ” หมายความวา ขาราชการสว นทองถิ่น และหรือพนักงาน
ส ว นตํ า บลผู ซึ่ ง ได รั บ การแต ง ตั้ ง จากเจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ให ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และขอบัญญัตินี้
หมวด ๒
หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขการขอและออกใบอนุญาต
ขอ ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร หรือพื้นที่ใด
ซึ่ ง มี พื้ น ที่ เ กิ น สองร อ ยตารางเมตร และมิ ใ ช เ ป น การขายของในตลาดต อ งได รั บ ใบอนุ ญ าตจาก
เจาพนักงานทองถิ่น
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สถานที่ดังกลาวตามวรรคหนึ่ง มีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น
เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจงกอนการจัดตั้ง
ขอ ๖ ความในขอ ๔ ไมใชบังคับแกการประกอบการ ดังนี้
(๑) การประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
(๒) การขายของในตลาด
(๓) การจําหนายสินคาในที่ หรือทางสาธารณะ
ขอ ๗ ผูจัด ตั้ง สถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารตองจัด สถานที่ใหถูกตอง
ดวยสุขลักษณะ และเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ ดังตอไปนี้
(๑) สถานที่สะสมอาหาร
(๑.๑) ไมตั้งอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ
(๑.๒) พื้นทําดวยวัตถุถาวร ทําความสะอาดงาย
(๑.๓) จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอ และถูกตองดวยสุขลักษณะ
ตามเกณฑมาตรฐานที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด
(๑.๔) จั ด ให มี แ สงสว า งและทางระบายอากาศเพี ย งพอและถู ก ต อ งด ว ย
สุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด
(๑.๕) จั ด ให มี ส ว มจํ า นวนเพี ย งพอและถู ก ต อ งด ว ยสุ ข ลั ก ษณะตามเกณฑ
มาตรฐานที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด
(๑.๖) จั ด ให มี ที่ ร องรั บ มู ล ฝอย และสิ่ ง ปฏิ กู ล ที่ ถู ก ต อ งด ว ยสุ ข ลั ก ษณะ
และเพียงพอ
(๑.๗) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดเกี่ ย วด ว ยสุ ข ลั ก ษณะ คํ า แนะนํ า ของเจ า พนั ก งาน
สาธารณสุข และคํ า สั่ง เจ าพนั กงานทอ งถิ่น รวมทั้ง ระเบี ย บ ขอ บั ญ ญัติ และคํา สั่ ง องค การบริ ห าร
สวนตําบลหนองหงส
(๒) สถานที่จําหนายอาหาร
(๒.๑) จัดสถานที่ตามที่กําหนดไวในขอ (๑.๑) - (๑.๖)
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(๒.๒) จัดใหมีโตะ เกาอี้ หรือที่นั่งอยางอื่นซึง่ มีสภาพแข็งแรง สะอาด และเปน
ระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ
(๒.๓) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารตองมีพื้นที่ทําความสะอาดงาย
(๒.๔) จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ ที่ใชในการทํา ประกอบ ปรุง
เก็ บ และการบริ โ ภคอาหารไว เ พีย งพอ ปลอดภั ย และถู ก ตอ งดว ยสุข ลั กษณะตามเกณฑม าตรฐาน
ที่องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสกําหนด
(๒.๕) จัดใหมีบริเวณที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ ตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ
ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ เพื่อใชในการนั้นโดยเฉพาะ
(๒.๖) จัดใหมีที่สําหรับลางมือ พรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ
(๒.๗) จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ รวมทั้งปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ
เนื่องจากการจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร
(๒.๘) จัด ใหมีระบบบําบัด น้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
และคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น
(๒.๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข และคํ าสั่ง พนัก งานทอ งถิ่น รวมทั้ ง ระเบีย บ ขอบั ญ ญั ติ และคําสั่ งขององคการบริ ห าร
สวนตําบลหนองหงส
ขอ ๘ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับมอบการแจงตองดูแลรักษาสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารใหถูกตองดวยสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ รวมทั้งจัดใหมีการปองกันและกําจัดสัตวนําโรค
(๒) ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกตองดวย
สุขลักษณะ
(๓) รักษาสวมใหถูกตองดวยสุขลักษณะอยูเสมอ
(๔) จัดสิ่งของเครื่องใช และอุปกรณใหเปนระเบียบ เรียบรอย และรักษาใหสะอาด
อยูเสมอ
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(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
และคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งระเบียบ ขอบัญญัติและคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
ขอ ๙ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับรองการแจง จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารตองปฏิบัติใหถูกตอง
ตามหลั ก เกณฑ เ กี่ ย วกั บ สุ ข ลั ก ษณะของอาหาร กรรมวิ ธี ก ารจํ า หน า ย ทํ า ประกอบ ปรุ ง เก็ บ
รักษาอาหาร ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณน้ําใช และของใชอื่น ๆ รวมทั้งสุขลักษณะ
สวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร ผูปรุงอาหาร ผูใหบริการ ดังตอไปนี้
(๑) วางเก็บอาหารกอนปรุงในที่สะอาดถูกสุขลักษณะ รวมทั้งจัดใหมีการปองกันสัตว
นําโรคในสถานที่นั้น
(๒) ใชเครื่องปกปดอาหาร รวมทั้งภาชนะและอุปกรณ เครื่องใชตาง ๆ ที่ใชในการทํา
ประกอบ ปรุง เก็บอาหาร เพื่อปองกันฝุนละอองและสิ่งที่เปน อันตรายตอสุขภาพ ตลอดจนรักษา
เครื่องปกปดนั้นใหสะอาดใชการไดดีอยูเสมอ
(๓) น้ําแข็งสําหรับใชบริโภคตองจัดเก็บไวในภาชนะที่ถูกสุขลักษณะสามารถปองกัน
สิ่งปนเปอนไดและหามนําอาหารหรือสิ่งของอื่นใดแชหรือเก็บรวมกันไวดวย
(๔) การทุบ การบดน้ําแข็งตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะ และสะอาดอยูเสมอ รวมทั้ง
ปองกันมิใหเสียงเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น
(๕) ในกรณีที่มีผาเช็ดหนาใหบริการตองทําความสะอาดโดยวิธีผานความรอนฆาเชื้อโรค
หรือกรรมวิธีอื่นใดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ
(๖) จัดใหมีน้ําสะอาดไวเพียงพอ
(๗) ใชภาชนะหรือวัตถุที่สะอาด ปลอดภัยสําหรับปรุง ใส หรือหออาหารหรือน้ําแข็ง
โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ
(๘) ผูจําหนายอาหาร ผูปรุงอาหาร และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาดและปฏิบัติตน
ใหถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคล
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
และคําสั่งพนักงานทองถิ่น รวมทั้งระเบียบ ขอบัญญัติ และคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส

เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๘ ง

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ขอ ๑๐ อาคารที่ใชเปนสถานที่ประกอบการตองมีหลักฐานแสดงวาสามารถใชประกอบการได
โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ขอ ๑๑ ผูรับใบอนุญ าตหรือผูรับรองการแจงตองไมเป นโรคติด ตอและไมจางหรือใชบุคคล
ที่ปวยหรือมีเหตุควรเชื่อวาเปนโรคติดตอ จําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บอาหาร
ขอ ๑๒ ผูใดประสงคจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
หรือพื้นที่ใดซึ่งพื้น ที่เกิน สองรอยตารางเมตร ใหยื่นคําขอรับ ใบอนุญ าตจัดตั้ง สถานที่จําหนายอาหาร
หรื อ สถานที่ ส ะสมอาหารตามแบบ สอ.๑ ท า ยข อ บั ญ ญั ติ นี้ ต อ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น พร อ มกั บ
หลักฐานตาง ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสกําหนด
ในกรณีสถานที่ตามวรรคหนึ่ง มีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร ใหยื่นคําขอรับหนังสือรับรอง
การแจ ง ตามแบบ สอ.๒ ท า ยข อ บั ญ ญั ติ นี้ ต อ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น พร อ มหลั ก ฐานต า ง ๆ
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสกําหนด
ขอ ๑๓ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขออนุญาต
หรือคําขอรับหนังสือรับรองการแจงแลว ปรากฏวาถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว
ให อ อกใบอนุ ญ าตจั ด ตั้ ง สถานที่ จํ า หน า ยอาหารหรื อ สถานที่ ส ะสมอาหารตามแบบ สอ.๓
ทายขอบัญญัตินี้หรือหนังสือรับรองการแจงตามแบบ สอ.๔ ทายขอบัญญัตินี้ แลวแตกรณี
ผูใดรับอนุญาตหรือผูไดรับการรับรองการแจงตองมารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง
พรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนี้ภายในกําหนดสิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น หากมิไดมารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง
และชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๑๔ เมื่อผูรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการจําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารตามแบบ สอ.๖ ทายขอบัญญัตินี้ตอพนักงานทองถิ่น
ก อ นใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ ไ ม น อ ยกว า สิ บ ห า วั น เมื่ อ ได ยื่ น คํ า ขอพร อ มกั บ ชํ า ระค า ธรรมเนี ย มแล ว
ใหประกอบกิจการตอไปจนกวาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
ผู ใ ดมิ ไ ด ชํ า ระค า ธรรมเนี ย มก อ นใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ จ ะต อ งชํ า ระค า ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น อี ก ร อ ยละ
ยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ
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ขอ ๑๕ ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองเสียคาธรรมเนียมเปนประจําทุกป ตลอดระยะเวลา
ดํ า เนิ น กิ จ การนั้ น โดยยื่ น คํ า ขอชํ า ระค า ธรรมเนี ย มประจํ า ป ต ามแบบ สอ.๕ ท า ยข อ บั ญ ญั ติ นี้
ตอ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น พรอ มหลั กฐานต าง ๆ ตามที่อ งค ก ารบริห ารส ว นตํ าบลหนองหงส กํ าหนด
และใหชําระคาธรรมเนียมกอนครบรอบในแตละป
ผูใดมิไ ดชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดจะตองชําระคาปรับ เพิ่ม ขึ้น อีกรอยละยี่สิบ
ของค า ธรรมเนี ย มที่ ค างชํ า ระ เว น แต ผู แ จง จะได บ อกเลิ ก การดํ าเนิ น กิ จ การนั้ น ก อ นถึ ง กํ า หนดการ
เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ขอ ๑๖ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
ขอ ๑๗ เมื่อผูรับใบอนุญาต หรือผูรับหนังสือรับรองการแจง ไมประสงคจะประกอบการตอไป
ใหยื่นคําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการตามแบบ สอ.๗ ทายขอบัญญัตินี้ตอเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๑๘ หากผูรับ ใบอนุญ าต หรือผูรับรองการแจงประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต
หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองการแจ ง ให ยื่ น คํ า ขอแก ไ ขรายการในใบอนุ ญ าตหรื อ หนั ง สื อ รั บ รองการแจ ง
ตามแบบ สอ.๘ ทายขอบัญญัตินี้ตอเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๑๙ หากปรากฏวาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง สูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด
ในสาระสําคัญ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจง แลวแตกรณี จะตองยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาต หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงตามแบบ สอ.๙ ทายขอบัญญัตินี้ตอเจาพนักงานทองถิ่น
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญ หาย ถูกทําลายหรือชํารุด ในสาระสําคัญ แลวแตกรณี
พรอมหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย
(๒) ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ
ข อ ๒๐ การออกใบอนุ ญ าต หรื อ ใบแทนหนั ง สื อ รั บ รองการแจ ง ให เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น
ดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
ใหใชตามแบบ สอ.๑๐ ทายขอบัญญัตินี้ หรือการออกใบแทนหนังสือรับ รองการแจงจัด ตั้งสถานที่

เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๘ ง

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารใหใชตามแบบ สอ.๑๑ ทายขอบัญญัตินี้ โดยประทับตรา
สีแ ดง คําวา “ใบแทน” กํากับ ไวดว ย และใหมีวัน เดือน ป ที่ออกใบแทนพรอมทั้ง ลงลายมือชื่ อ
เจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน
(๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม
(๓) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม หรือตนขั้วหนังสือรับรองการแจงเดิมระบุ
สาเหตุ ก ารสู ญ หาย หรื อ ชํ า รุ ด ในสาระสํ า คั ญ ของใบอนุ ญ าตเดิ ม หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองการแจ ง เดิ ม
แลวแตกรณีและลงเลมที่ เลขที่ ปของใบแทน
ขอ ๒๑ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่
สะสมอาหารตองแสดงใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
หมวด ๓
แบบพิมพ
ขอ ๒๒ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ ดังตอไปนี้
(๑) คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตจั ด ตั้ ง สถานที่ จํ า หน า ยอาหารหรื อ สถานที่ ส ะสมอาหาร
ใหใชแบบ สอ.๑
(๒) คําขอรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ใหใชแบบ สอ.๒
(๓) ใบอนุ ญ าตจั ด ตั้ ง สถานที่ จํ า หน า ยอาหาร หรื อ สถานที่ ส ะสมอาหาร
ใหใชแบบ สอ.๓
(๔) หนังสือรับรองการแจง ใหใชแบบ สอ.๔
(๕) คําขอชําระคาธรรมเนียมประจําป ใหใชแบบ สอ.๕
(๖) คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่สะสมอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ใหใชแบบ สอ.๖
(๗) คําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการ ใหใชแบบ สอ.๗
(๘) คําขอแกไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง ใหใชแบบ สอ.๘
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(๙) คําขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจง ใหใชแบบ สอ. ๙
(๑๐) ใบแทนใบอนุ ญ าตจั ด ตั้ ง สถานที่ จํ า หน า ยอาหารหรื อ สถานที่ ส ะสมอาหาร
ใหใชแบบ สอ. ๑๐
(๑๑) ใบแทนหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
ใหใชแบบ สอ.๑๑
หมวด ๔
บทกําหนดโทษ
ขอ ๒๓ ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารไมปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไวคราวหนึ่งไมเกิน
สิบหาวัน
กรณี ถู ก สั่ ง พั ก ใช ใ บอนุ ญ าตมาแล ว สองครั้ ง และมี เ หตุ ที่ จ ะต อ งถู ก สั่ ง พั ก ใช ใ บอนุ ญ าตอี ก
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได
ขอ ๒๔ ผูดําเนินกิจการจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ไมเกิน สองรอยตารางเมตรและมิใชเปน การขายของในตลาด โดยมิไดแ จงตอ
เจาพนักงานทองถิ่น ตามขอ ๔ และเคยไดรับ โทษตามขอบัญ ญัตินี้เพราะเหตุที่ฝาฝน ดําเนิน กิจการ
โดยมิไดแจงขอหนังสือรับรองการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง หากยังปฏิบัติฝาฝนดําเนิน
กิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป ใหเจาพนักงานทองถิน่ มีอํานาจสั่งใหผูดําเนินการดังกลาว
หยุ ด ดํ า เนิ น กิ จ การไว จ นกว า จะได ดํ า เนิ น การแจ ง ขอหนั ง สื อ รั บ รองการแจ ง ต อ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น
ตามขอ ๔ ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งหามดําเนินกิจการนั้นไวตามที่เห็นสมควร
แตตองไมเกินสองป
ผูใดปฏิบัติตามที่กลาวในวรรคหนึ่ง จําตองเสียคาปรับไมเกินหนึ่งพันบาท เมื่อไดชําระคาปรับ
เต็มจํานวนตามที่เจาพนักงานทองถิ่นเปรียบเทียบปรับกําหนด ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
ข อ ๒๕ ผู ใ ดฝ า ฝ น ข อ บั ญ ญั ติ นี้ ใ นข อ ๔ มี ค วามผิ ด มาตรา ๗๒ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท

เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๘ ง

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ขอ ๒๖ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ ๖ ขอ ๗ หรือขอ ๙ มีความผิด ตามมาตรา ๗๓
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
ข อ ๒๗ ผู ใ ดฝ า ฝ น ข อ บั ญ ญั ติ นี้ ใ นข อ ๑๘ หรื อ ข อ ๒๐ มี ค วามผิ ด ตามมาตรา ๘๓
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
ขอ ๒๘ ผู รั บ ใบอนุ ญ าตผู ใ ดดํ า เนิ น กิ จ การในระหว า งถู ก สั่ง พั ก ใช ใ บอนุ ญ าตตามข อ ๒๒
วรรคหนึ่งมีความผิดตามมาตรา ๘๔ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับและปรับอีกไมเกินวันละหาพันบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝาฝน
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๙ บรรดาใบอนุญ าตคาอาหารหรือสะสมอาหารในสถานที่เอกชนที่ไ ดออกกอนวันใช
ขอบัญญัตินี้ ใหคงใชไดตอไปจนกวาจักไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น
ใหผูประกอบการตามวรรคหนึ่งดําเนินการยื่นคํารองขอใบอนุญาตและหรือใบรับรองการแจง
ตามที่บัญญัติไวในขอบัญญัตินี้ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
หัตถชัย เมืองจีน
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2560
รายการ
ลําดับ
ที่
1 หนังสือรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร และมิใชเปนการขายของ
ในตลาด ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ฉบับละ
2

ใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด
ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ฉบับละ

คาธรรมเนียม
(บาท)

1,500

4,500

3

ใบแทนใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ฉบับละ

100

4

ใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหาร ฉบับละ

50

แบบ สอ.1
คําขอรับใบอนุญาต
จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
เขียนที่……....................................................
วันที่..........เดือน............................พ.ศ.......................
ขาพเจา ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล ชื่อ……………………………………………………………………………….
อายุ..................ป สัญชาติ..........................เลขประจําตัวประชาชนเลขที่...................................................................
อยูบานเลขที่/สํานักงานเลขที่.......................หมูที่................ตรอก/ซอย............................ถนน..................................
ตําบล……………………………....อําเภอ.................................จังหวัด...........................โทรศัพท……............................
โทรสาร............................................ขอยื่นใบอนุญาตประกอบกิจการจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังตอไปนี้
๑. ชื่อสถานที่ประกอบการ............................................................................................................................
ประกอบกิจการประเภท..........................................................................................ลําดับที่.......................................
กําลังเครื่องจักร..................................แรงมา จํานวนคนงาน...............คน
๒. สถานประกอบการตั้งอยูเลขที่.......................หมูที่.................ตรอก/ซอย................................................
ถนน.................................. ตําบลหนองหงส อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท......................................
โทรสาร......................................อาคารประกอบการมีเนื้อที่.....................ตารางเมตร บริเวณสถานที่ประกอบการ
(รวมทั้งอาคารประกอบการ) มีเนื้อที่.........................................ตารางเมตร ที่ดินบริเวณสถานประกอบการเปนของ
.......................................................................อาคารประกอบการเปนของ.................................................................
อาคารประกอบการ ( ) มีอยูเดิม ( ) กอสรางใหม ลักษณะของอาคารประกอบการ...........................................
เปนไม หรือหองแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ ไดรับใบอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท......................................
สถานที่ ป ระกอบการอยู ใกล เ คี ยงกั บ .........................................................................การพักคางของผูป ฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ ( ) มี ( ) ไมมี
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ
ดานทิศเหนือ.........................................................................................................................
ดานทิศใต.............................................................................................................................
ดานทิศตะวันออก................................................................................................................
ดานทิศตะวันตก..................................................................................................................
๓. ทํางานปกติตั้งแตเวลา...............................น. ถึงเวลา...........................น. รวมวันละ.........................
ชั่วโมง.................... วันหยุดงานประจําสัปดาห........................................................

๔. จํานวนและระดับผูซึ่งทํางานในสถานประกอบการ
๔.๑ เจาหนาที่บริหารและวิชาการ จํานวน.......................คน
๔.๒ คนงานชาย จํานวน.........................คน
คนงานหญิง จํานวน.........................คน
๔.๓ ผูชํานาญการจากตางประเทศ....................................คน
๔.๔ ชางเทคนิคและชางฝมือจากตางประเทศ...................คน
รวม.............................คน
๕. มลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ (น้ําเสีย/กากของเสีย/มลพิษอากาศ) (ระบุชื่อและปริมาณ) ถามี
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
๖. การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย/กากของเสีย/
มลพิษทางอากาศ)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
๗. อุปกรณ/เครื่องมือ/เครื่องจักรที่ใช ไดแก (ระบุขนาด จํานวน)
๗.๑ .............................................................ขนาด............................จํานวน.......................
๗.๒ .............................................................ขนาด............................จํานวน.......................
๗.๓ .............................................................ขนาด............................จํานวน.......................
๗.๔ .............................................................ขนาด............................จํานวน.......................
๗.๕ .............................................................ขนาด............................จํานวน.......................
๘. มาตรการปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน/คนงาน
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

๙. แผนผังที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งสถานที่ประกอบการ

๑๐. แผนที่แสดงพื้นที่ประกอบการ และที่ตั้งของเครื่องจักร (หากมีหลายชั้น ใหแสดงทุกชั้น) รวมทั้งที่พัก
ของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ถามี)

พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ
 ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต
 ๒. สําเนาทะเบียนบาน/หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเปนนิติบุคคล) ของผูขอรับใบอนุญาต
 ๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานที่จําหนายอาหารและสะสมอาหาร
 ๔. แผนผัง แบบกอสราง และรายการปลูกสรางของสถานที่จําหนายอาหารและสะสมอาหาร
 5. ใบมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบและผูรับมอบอํานาจ
ลงชื่อ.............................................................ผูยื่นคําขอ
ตําแหนง.........................................................................
วันที่................/................................../..........................

แบบ สอ.2
แบบคําขอหนังสือรับรองการแจง
จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
เขียนที่……....................................................
วันที่..........เดือน............................พ.ศ.......................
ขาพเจา ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล ชื่อ………………………………….…………………………………………….
อายุ..................ป สัญชาติ..........................เลขประจําตัวประชาชนเลขที่...................................................................
อยูบานเลขที่/สํานักงานเลขที่.......................หมูที่................ตรอก/ซอย............................ถนน..................................
ตําบล……………………………....อําเภอ.................................จังหวัด...........................โทรศัพท......................................
โทรสาร....................................................ขอยื่นใบอนุญาตประกอบกิจการจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังตอไปนี้
๑. ชื่อสถานที่ประกอบการ............................................................................................................................
ประกอบกิจการประเภท..........................................................................................ลําดับที่.......................................
กําลังเครื่องจักร..................................แรงมา จํานวนคนงาน...............คน
๒. สถานประกอบการตั้งอยูเลขที่.......................หมูที่.................ตรอก/ซอย................................................
ถนน.................................. ตําบลหนองหงส อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท......................................
โทรสาร......................................อาคารประกอบการมีเนื้อที่.....................ตารางเมตร บริเวณสถานที่ประกอบการ
(รวมทั้งอาคารประกอบการ) มีเนื้อที่..........................................ตารางเมตร ที่ดินบริเวณสถานประกอบการเปนของ
...................................................................อาคารประกอบการเปนของ..................................................................
อาคารประกอบการ ( ) มีอยูเดิม ( ) กอสรางใหม ลักษณะของอาคารประกอบการ...........................................
เปนไม หรือหองแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ ไดรับใบอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท......................................
สถานที่ประกอบการอยูใกลเคียงกับ.........................................................................การพักคางของผูปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ ( ) มี ( ) ไมมี
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ
ดานทิศเหนือ.........................................................................................................................
ดานทิศใต.............................................................................................................................
ดานทิศตะวันออก................................................................................................................
ดานทิศตะวันตก..................................................................................................................
๓. ทํางานปกติตั้งแตเวลา...............................น. ถึงเวลา...........................น. รวมวันละ.........................
ชั่วโมง.................... วันหยุดงานประจําสัปดาห........................................................

๔. จํานวนและระดับผูซึ่งทํางานในสถานประกอบการ
๔.๑ เจาหนาที่บริหารและวิชาการ จํานวน.......................คน
๔.๒ คนงานชาย จํานวน.........................คน
คนงานหญิง จํานวน.........................คน
๔.๓ ผูชํานาญการจากตางประเทศ....................................คน
๔.๔ ชางเทคนิคและชางฝมือจากตางประเทศ...................คน
รวม.............................คน
๕. มลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ (น้ําเสีย/กากของเสีย/มลพิษอากาศ) (ระบุชื่อและปริมาณ) ถามี
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
๖. การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย/กากของเสีย/
มลพิษทางอากาศ)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
๗. อุปกรณ/เครื่องมือ/เครื่องจักรที่ใช ไดแก (ระบุขนาด จํานวน)
๗.๑ .............................................................ขนาด............................จํานวน.......................
๗.๒ .............................................................ขนาด............................จํานวน.......................
๗.๓ .............................................................ขนาด............................จํานวน.......................
๗.๔ .............................................................ขนาด............................จํานวน.......................
๗.๕ .............................................................ขนาด............................จํานวน.......................
๘. มาตรการปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน/คนงาน
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

๙. แผนผังที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งสถานที่ประกอบการ

๑๐. แผนที่แสดงพื้นที่ประกอบการและที่ตั้งของเครื่องจักร (หากมีหลายชั้น ใหแสดงทุกชั้น) รวมทั้งที่พัก
ของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ถามี)

พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ
 ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต
 ๒. สําเนาทะเบียนบาน/หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเปนนิติบุคคล) ของผูขอรับใบอนุญาต
 ๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานที่จําหนายอาหารและสะสมอาหาร
 ๔. แผนผัง แบบกอสราง และรายการปลูกสรางของสถานที่จําหนายอาหารและสะสมอาหาร
 5. ใบมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบและผูรับมอบอํานาจ

ลงชื่อ.............................................................ผูยื่นคําขอ
ตําแหนง.........................................................................
วันที่................/................................../..........................

แบบ สอ.3

ใบอนุญาต
จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
เลมที่…………...เลขที่…………/……………..
(๑) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให..........................................................................สัญชาติ…….............…….
อยูบานเลขที่……....…...หมูที่..........ตรอก/ซอย.......................ถนน..............................ตําบล……………............….
อําเภอ……..................……….……จังหวัด……….........................หมายเลขโทรศัพท………………..........................…………
โทรสาร....................................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ.......................................................................ประเภท...........................................
อยูบานเลขที่……....…...หมูที่..........ตรอก/ซอย.......................ถนน..............................ตําบล……………............….
อําเภอ…….....................……….……จังหวัด……….........................หมายเลขโทรศัพท………………...............…………
โทรสาร....................................................
เสียคาธรรมเนียมปละ…………...…..บาท (...............................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน
เลมที่..................เลขที่.................. ลงวันที่………………เดือน…………….………………พ.ศ. ………………
(๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่น
(๓) หากปรากฏภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
โดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได
(๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ
(๔.๑).............................................................................................................
(๔.๒)............................................................................................................
(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหไวเมื่อวันที่.................เดือน...................................พ.ศ. ..........................
(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.................เดือน...................................พ.ศ. ..........................
(ลงชื่อ)

(………………………......……………………)
ตําแหนง…………………………..……………………
เจาพนักงานทองถิ่น

คําเตือน (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท
(๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ

(ดานหลัง)
รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม
วัน/เดือน/ป
ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ป
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน
เลมที่

เลขที่

วัน/เดือน/ป

(ลงชื่อ)
เจาพนักงานทองถิ่น

แบบ สอ.4

หนังสือรับรองการแจง
จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
เลมที่…………...เลขที่…………/……………..
(๑) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให............................................................................สัญชาติ……...…….
อยูบานเลขที่……....…...หมูที่..........ตรอก/ซอย.......................ถนน..............................ตําบล……………............….
อําเภอ…….....................……….……จังหวัด……….........................หมายเลขโทรศัพท………………...............…………
โทรสาร....................................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ.........................................................................ประเภท.................................
อยูบานเลขที่……....…...หมูที่..........ตรอก/ซอย.......................ถนน..............................ตําบล……………............….
อําเภอ…….....................……….……จังหวัด……….........................หมายเลขโทรศัพท………………...............…………
โทรสาร....................................................
เสียคาธรรมเนียมปละ…………...…..บาท (...............................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน
เลมที่..................เลขที่.................. ลงวันที่………………เดือน…………….………………พ.ศ. ………………
(๒) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในขอกําหนด
ของทองถิ่น
(๓) หากปรากฏภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
โดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได
(๔) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ
(๔.๑).............................................................................................................
(๔.๒)............................................................................................................
(๕) หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้ออกใหไวเมื่อวันที่.............เดือน............................พ.ศ. ....................
(๖) หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้สิ้นอายุวันที่...............เดือน..............................พ.ศ. ......................
(ลงชื่อ)
(………………………......……………………)
ตําแหนง…………………………..……………………
เจาพนักงานทองถิ่น

คําเตือน (๑) หนังสือรับรองการแจงตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท
(๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุกอนหนังสือรับรองการแจงสิ้นอายุ

แบบ สอ.๕
คําขอชําระคาธรรมเนียมประจําป

ขาพเจา...........................................................................อยูบานเลขที่..........................หมูท.ี่ .....................
ถนน...........................แขวง/ตําบล...............................เขต/อําเภอ...........................จังหวัด..............................
รหัสไปรษณีย................................ โทรศัพท.............................................โทรสาร..............................................
ประกอบกิจการ........................................................................................................................................................
วัตถุอันตรายชนิดที่..............ตามใบรับแจงหรือใบอนุญาตเลขที่..................................ลงวันที่............................
สถานที่ประกอบกิจการชื่อ............................................................................................ตั้งอยูเลขที่.....................
หมูที่.............ถนน............................แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ.........................................
จังหวัด........................................ รหัสไปรษณีย.................................... โทรศัพท...............................................
โทรสาร.............................................. มีความประสงคขอชําระคาธรรมเนียมรายปสําหรับการประกอบกิจการ
ดังกลาว ประจําป พ.ศ. ..................เปนจํานวนเงิน.......................บาท (...........................................................)
พรอมกันนี้ ขาพเจาไดสงสําเนาใบแจงหรือใบอนุญาต (ถามี)

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

แบบ สอ.6
คําขอตออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
เขียนที่……....................................................
วันที่..........เดือน............................พ.ศ.......................
ขาพเจา ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล ชื่อ………....................................................................................
อายุ..................ป สัญชาติ..........................เลขประจําตัวประชาชนเลขที่...................................................................
อยูบานเลขที่/สํานักงานเลขที่.......................หมูที่................ตรอก/ซอย............................ถนน..................................
ตําบล……………………………....อําเภอ.................................จังหวัด..........................โทรศัพท........................................
โทรสาร............................................มีความประสงค ยื่น ขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการจัดตั้งสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังตอไปนี้
๑. ชื่อสถานที่ประกอบการ............................................................................................................................
ประกอบกิจการประเภท..........................................................................................ลําดับที่.......................................
กําลังเครื่องจักร..................................แรงมา จํานวนคนงาน...............คน
๒. สถานประกอบการตั้งอยูเลขที่.......................หมูที่.................ตรอก/ซอย................................................
ถนน.................................. ตําบลหนองหงส อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท......................................
โทรสาร......................................อาคารประกอบการมีเนื้อที่.....................ตารางเมตร บริเวณสถานที่ประกอบการ
(รวมทั้งอาคารประกอบการ) มีเนื้อที่..........................................ตารางเมตร ที่ดินบริเวณสถานประกอบการเปนของ
......................................................................อาคารประกอบการเปนของ..................................................................
อาคารประกอบการ ( ) มีอยูเดิม ( ) กอสรางใหม ลักษณะของอาคารประกอบการ...........................................
เปนไม หรือหองแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ ไดรับใบอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท......................................
สถานที่ประกอบการอยูใกลเคียงกับ.........................................................................การพักคางของผูปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ ( ) มี ( ) ไมมี
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ
ดานทิศเหนือ.........................................................................................................................
ดานทิศใต.............................................................................................................................
ดานทิศตะวันออก................................................................................................................
ดานทิศตะวันตก..................................................................................................................
๓. ทํางานปกติตั้งแตเวลา...............................น. ถึงเวลา...........................น. รวมวันละ.........................
ชั่วโมง.................... วันหยุดงานประจําสัปดาห........................................................

๔. จํานวนและระดับผูซึ่งทํางานในสถานประกอบการ
๔.๑ เจาหนาที่บริหารและวิชาการ จํานวน.......................คน
๔.๒ คนงานชาย จํานวน.........................คน
คนงานหญิง จํานวน.........................คน
๔.๓ ผูชํานาญการจากตางประเทศ....................................คน
๔.๔ ชางเทคนิคและชางฝมือจากตางประเทศ...................คน
รวม.............................คน
๕. มลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ (น้ําเสีย/กากของเสีย/มลพิษอากาศ) (ระบุชื่อและปริมาณ) ถามี
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
๖. การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย/กากของเสีย/
มลพิษทางอากาศ)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
๗. อุปกรณ/เครื่องมือ/เครื่องจักรที่ใช ไดแก (ระบุขนาด จํานวน)
๗.๑ .............................................................ขนาด............................จํานวน.......................
๗.๒ .............................................................ขนาด............................จํานวน.......................
๗.๓ .............................................................ขนาด............................จํานวน.......................
๗.๔ .............................................................ขนาด............................จํานวน.......................
๗.๕ .............................................................ขนาด............................จํานวน.......................
๘. มาตรการปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน/คนงาน
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

๙. แผนผังที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งสถานที่ประกอบการ

๑๐. แผนที่แสดงพื้นที่ประกอบการ และที่ตั้งของเครื่องจักร (หากมีหลายชั้น ใหแสดงทุกชั้น) รวมทั้งที่พัก
ของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ถามี)

พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ
 ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต
 ๒. สําเนาทะเบียนบาน/หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเปนนิติบุคคล) ของผูขอรับใบอนุญาต
 ๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ของอาคารสถานที่อาหารจําหนายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร
 ๔. แผนผัง แบบกอสราง และรายการปลูกสรางของอาคารของอาคารสถานที่อาหารจําหนายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร
 5. ใบอนุญาตฉบับเดิม กรณีตอใบอนุญาต
 6. ใบมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบและผูรับมอบอํานาจ

ลงชื่อ.............................................................ผูยื่นคําขอ
ตําแหนง.........................................................................
วันที่................/................................../..........................

แบบ สอ.๗
คําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการ
สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
เขียนที่……....................................................
วันที่..........เดือน............................พ.ศ.......................
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................อายุ .....................ป
สัญชาติ……………………...........หมายเลขประจําตัวประชาชนเลขที่......................................................................
อยูบานเลขที่…….....…....หมูที่.............ตรอก/ซอย................................................ถนน........................................
แขวง/ตําบล…………………………..……เขต/อําเภอ………………......………….……จังหวัด……......…………….……….……
โทรศัพท……………………..................……..
ไดรับ  ใบอนุญาต  หนังสือรับรองการแจง จัดตั้ง/ประกอบกิจการ
เลมที่…………...เลขที่…………ป…………….. ประเภทกิจการ....................................................................................
โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา......................................................................................................................
สถานที่ตั้งเลขที่……....…...หมูที่..........ตรอก/ซอย.......................ถนน..........................แขวง/ตําบล……………......
เขต/อําเภอ…….....................………จังหวัด……….........................หมายเลขโทรศัพท………………...............…………
โทรสาร....................................................
ขอแจงเลิกดําเนินกิจการตอเจาพนักงานทองถิ่น ตั้งแตวันที่…………เดือน…………….…………พ.ศ. ………………
พรอมทั้งไดแนบหลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้
 ๑.  ใบอนุญาต  หนังสือรับรองการแจง จัดตั้ง/ประกอบกิจการ
 ๒. สําเนาทะเบียนบานของสถานที่ประกอบการ
 ๓.  ใบแทน  ใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจง จัดตั้ง/ประกอบกิจการ
 ๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูประกอบการ
 ๕. หนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ (กรณีผูประกอบการไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเอง)
 ๖. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูขอเลิกกิจการเปนนิติบุคคล)
ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)......................................................... ผูยื่น
(...........................................................)

แบบ สอ.๘
คําขอแกไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง

เขียนที่……....................................................
วันที่..........เดือน............................พ.ศ.......................
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)............................................................อายุ...........ป สัญชาติ………………………
หมายเลขประจําตัวประชาชนเลขที่....................................................ออกให ณ .......................................................
อยูบานเลขที่…….....……......หมูที่….............ตรอก/ซอย................................................ถนน........................................
แขวง/ตําบล…………………………..……เขต/อําเภอ………………......………….……จังหวัด……......…………….…….……….……
โทรศัพท…………………….........…….. ขอแกไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง เลขที่......................................
ในนามของ……............................................................................................................................................................
(ชื่อผูรับอนุญาตและชื่อสถานที่ผลิตหรือสถานที่นําเขา) ที่ตั้งเลขที่…….....หมูที่...............ตรอก/ซอย…......................
ถนน..........................แขวง/ตําบล……………......เขต/อําเภอ…….....................………จังหวัด……………..........................
หมายเลขโทรศัพท………………...............…………โทรสาร....................................................
รายการที่ขอแกไข.........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

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

แบบ สอ.๙
คําขอใบแทนอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจง
เขียนที่……....................................................
วันที่..........เดือน............................พ.ศ.......................
ขาพเจา.............................................................................................................ผูไดรับใบอนุญาต/ใบรับรอง

 เปนบุคคลธรรมดา อยูบานเลขที่.......................หมูที่.....................ตรอก/ซอย......................................
ถนน..................................แขวง/ตําบล………………........……………....เขต/อําเภอ.......................................................
จังหวัด..................................................

 เปนนิติบุคคลประเภท...........................................................................................................................
จดทะเบียนเมื่อ.........................................................เลขทะเบียน...................................................มีสํานักงานตั้งอยู
เลขที่...............หมูที่..........ตรอก/ซอย........................ถนน.............................แขวง/ตําบล………………..............…....
เขต/อําเภอ................................จังหวัด...............................โดย................................................................................
ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนใบรับรอง อยูบานเลขที่................หมูที่......................
ตรอก/ซอย......................................ถนน............................................แขวง/ตําบล………………........……….…………....
เขต/อําเภอ.................................................จังหวัด..................................................
ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนใบรับรอง.....................................................................................
........................................................................ตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขาพเจาไดรับใบอนุญาต/ใบรับรอง ..................................................................................................
เลขที่........................./.......................ลงวันที่...................เดือน........................................พ.ศ. ................................
ที่บานเลขที่.............หมูที่…............ตรอก/ซอย......................ถนน.........................แขวง/ตําบล…......…………….........
เขต/อําเภอ................................จังหวัด....................................ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่
..................................................................เปนที่ดินของ..........................................................................................
ขอ ๒ ใบอนุญาต/ใบรับรองดังกลาวไดสูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุด เมื่อวันที่...............................................
เดือน.......................................พ.ศ. ..........................

ขอ ๓ พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ



(๑) ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ใหนําใบแจงความวาใบอนุญาต หรือใบรับรอง
สูญหายของสถานีตํารวจแหงทองที่ที่ใบอนุญาต หรือใบรับรองนั้นสูญหายมาดวย



(๒) ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองถูกทําลายหรือชํารุดบางสวน ใหแนบใบอนุญาต
หรือใบรับรองที่ถูกทําลายหรือชํารุดบางสวนนั้นมาดวย

(ลายมือชื่อ).................................................................
(..................................................................)
ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนใบรับรอง

หมายเหตุ

(๑) ขอความใดที่ไมไดใชใหขีดฆา
(๒) ใสเครื่องหมาย/ในชอง  หนาขอความที่ตองการ

หมายเหตุของเจาหนาที่
จะตองแจงใหผูขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบรับรองทราบวาจะอนุญาต หรือไมอนุญาต
หรือขยายเวลา ภายในวันที่......................เดือน........................................พ.ศ. ..........................................
ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบรับรอง ไดชําระคาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต
หรือใบแทนใบรับรอง...............................................................เปนเงิน...................................................................บาท
ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่...............เลขที่.................ลงวันที่..............เดือน.....................................พ.ศ. ….....................
ออกใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบรับรองแลว เลมที่........................เลขที่................................
ลงวันที่...............เดือน...............................พ.ศ. ......................
(ลายมือชื่อ).................................................................
(..................................................................)
ตําแหนง......................................................................

แบบ สอ.10

ใบแทนใบอนุญาต
จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
เลมที่…………...เลขที…่ ………/……………..
(๑) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให............................................................................สัญชาติ……...…….
อยูบานเลขที่……....…...หมูที่..........ตรอก/ซอย.......................ถนน..............................ตําบล……………............….
อําเภอ…….....................……….……จังหวัด……….........................หมายเลขโทรศัพท………………...............…………
โทรสาร....................................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ.........................................................................ประเภท.................................
อยูบานเลขที่……....…...หมูที่..........ตรอก/ซอย.......................ถนน..............................ตําบล……………............….
อําเภอ…….....................……….……จังหวัด……….........................หมายเลขโทรศัพท………………...............…………
โทรสาร....................................................
เสียคาธรรมเนียมปละ…………...…..บาท (...............................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน
เลมที่..................เลขที่.................. ลงวันที่………………เดือน…………….………………พ.ศ. ………………
(๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่น
(๓) หากปรากฏภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
โดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได
(๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ
(๔.๑).............................................................................................................
(๔.๒)............................................................................................................
(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหไวเมื่อวันที่.............เดือน............................พ.ศ. ....................
(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่...............เดือน..............................พ.ศ. ......................
(ลงชื่อ)
(………………………......……………………)
ตําแหนง…………………………..……………………
เจาพนักงานทองถิ่น
คําเตือน (๑) หนังสือรับรองการแจงตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท
(๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุกอนหนังสือรับรองการแจงสิ้นอายุ

แบบ สอ.11

ใบแทนหนังสือรับรองการแจง
จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
เลมที่…………...เลขที่…………/……………..
(๑) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให............................................................................สัญชาติ……...………….….
อยูบานเลขที่……....…...หมูที่..........ตรอก/ซอย.......................ถนน..............................ตําบล……………............….
อําเภอ…….....................……….……จังหวัด……….........................หมายเลขโทรศัพท………………...............…………
โทรสาร....................................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ.........................................................................ประเภท…………...............................
อยูบานเลขที่……....…...หมูที่..........ตรอก/ซอย.......................ถนน..............................ตําบล……………............….
อําเภอ…….....................……….……จังหวัด……….........................หมายเลขโทรศัพท………………...............…………
โทรสาร....................................................
เสียคาธรรมเนียมปละ…………...…..บาท (...............................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน
เลมที่..................เลขที่.................. ลงวันที่………………เดือน…………….………………พ.ศ. ………………
(๒) ผูรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในขอกําหนด
ของทองถิ่น
(๓) หากปรากฏภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
โดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได
(๔) ผูรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ
(๔.๑).............................................................................................................
(๔.๒)............................................................................................................
(๕) ใบแทนหนังสือรับรองการแจงฉบับนี้ออกใหไวเมื่อวันที่............เดือน............................พ.ศ. ....................
(๖) ใบแทนหนังสือรับรองการแจงฉบับนี้สิ้นอายุวันที่...............เดือน..............................พ.ศ. ......................
(ลงชื่อ)
(………………………......……………………)
ตําแหนง…………………………..……………………
เจาพนักงานทองถิ่น
คําเตือน (๑) หนังสือรับรองการแจงตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท
(๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุกอนหนังสือรับรองการแจงสิ้นอายุ

