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บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. 2560 
*************************** 

 
หลักการ  

 

 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ว่าด้วยสถานที่จ าหน่ายอาหารและ

สถานที่สะสมอาหารในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์     

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล พ.ศ. 2537  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 

2552 ประกอบกับมาตรา 40 มาตรา 48 มาตรา 54 มาตรา 54 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ.2535  ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง

และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 ข้อ 2(4) และข้อ 3  

 

เหตุผล  
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  จ าเป็นต้องตราข้อบัญญัติขึ้นเพ่ือใช้เป็นหลักในการ

ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขออนุญาต การออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่าย

อาหารและสถานที่สะสมอาหาร อัตราค่าธรรมเนียม ตลอดจนหลักเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมและ

ก ากับดูแลสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 

        โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
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    ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

เรื่อง  สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2560 

************************* 
 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ว่าด้วยสถานที่จ าหน่ายอาหารและ

สถานที่สะสมอาหารในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์     

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล พ.ศ. 2537  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 

2552 ประกอบกับมาตรา 40 มาตรา 48 มาตรา 54 มาตรา 54 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ.2535  ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง

และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 ข้อ 2(4) และข้อ 3 องค์การบริหารส่วนต าบล

หนองหงส์ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ และนายอ าเภอทุ่งสง จึงตราข้อบัญญัติ

ไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
หมวด 1 

บททั่วไป 

 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ เรื่อง สถานที่

จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2560 ”  

  ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ นับตั้งแต่วันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 

  “อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้้าจุนชีวิต ได้แก่ 

  (๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม แต่ไม่รวมถึง ยา วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือยาเสพ

ติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี 

  (๒) วัตถุท่ีมุ่งหมาย ส้าหรับใช้ หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมทั้งวัตถุเจือปนอาหารสี 

และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส 

 

 

 

 



4 

  “สถานที่จ้าหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่ หรือทาง

สาธารณะที่จัดไว้เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส้าเร็จและจ้าหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคทันที ทั้งนี้ไม่ว่า

จะเป็นการจ้าหน่าย โดยจัดให้มีบริเวณไว้ส้าหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือน้าไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม 

  “สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทาง

สาธารณะที่จัดไว้ส้าหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใด ซึ่งผู้ซื้อต้อง

น้าไปท้า ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคภายหลัง 

  “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน และประชาชน

สามารถใช้ประโยชน์ หรือใช้สัญจรได้ 

  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส้านักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้น

อย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองหงส์ 

  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีกระทรวง

สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และหรือพนักงานส่วนต าบลผู้ซึ่ง

ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ

ข้อบัญญัตินี้  

          

      หมวด ๒ 

   หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและออกใบอนุญาต 

  ข้อ ๔ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมี

พ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  สถานที่ดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง มีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจ้งก่อนการจัดตั้ง 

  ข้อ ๕ ความในข้อ ๔ ไม่ใช้บังคับแก่การประกอบการ ดังนี้ 

  (๑) การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

  (๒) การขายของในตลาด 

  (๓) การจ าหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ 
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  ข้อ ๖ ผู้จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ต้องจัดสถานที่ให้ถูกต้องด้วย

สุขลักษณะ และเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ ดังต่อไปนี้ 

  (๑) สถานที่สะสมอาหาร 

   (๑.๑) ไม่ตั้งอยู่ในบริเวณท่ีน่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

   (๑.๒) พ้ืนท าด้วยวัตถุถาวร ท าความสะอาดง่าย 

   (๑.๓) จัดให้มีระบบการระบายน้ าอย่างเพียงพอ และถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์ 

มาตรฐานที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขก าหนด 

   (๑.๔) จัดให้มีแสงสว่างและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะตาม

เกณฑ์มาตรฐานที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขก าหนด 

   (๑.๕) จัดให้มีส้วมจ านวนเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานที่เจ้า

พนักงานสาธารณสุขก าหนด 

   (๑.๖) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเพียงพอ 

   (๑.๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ 

ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัติ และค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

  (๒) สถานที่จ าหน่ายอาหาร 

   (๒.๑) จัดสถานที่ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ (๑.๑)-(๑.๖) 

   (๒.๒) จัดให้มีโต๊ะ เก้าอ้ี หรือที่นั่งอย่างอ่ืนซึ่งมีสภาพแข็งแรง สะอาด และเป็นระเบียบ 

เรียบร้อยอยู่เสมอ 

   (๒.๓) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหาร ต้องมีพ้ืนที่ท าความสะอาดง่าย 

   (๒.๔) จัดให้มีภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการท า ประกอบ ปรุง เก็บและ

การบริโภคอาหารไว้เพียงพอ ปลอดภัย และถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานที่องค์การบริหารส่วนต าบล

หนองหงส์ก าหนด 

   (๒.๕) จัดให้มีบริเวณที่ส าหรับท าความสะอาดภาชนะ ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ

ให้เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ เพ่ือใช้ในการนั้นโดยเฉพาะ 

   (๒.๖) จัดให้มีที่ส าหรับล้างมือ พร้อมอุปกรณ์จ านวนเพียงพอ 

   (๒.๗) จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร าคาญ

เนื่องจากการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร 

   (๒.๘) จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และค าสั่ง 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 

 

 



6 

   (๒.๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

และค าสั่งพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัติ และค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

  ข้อ ๗ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับมอบการแจ้ง ต้องดูแลรักษาสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่

สะสมอาหารให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) รักษาสถานที่ให้สะอาดอยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการป้องกันและก าจัดสัตว์น าโรค 

(๒) ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

(๓) รักษาส้วมให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอยู่เสมอ 

  (๔) จัดสิ่งของเครื่องใช้ และอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย และรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 

  (๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและค าสั่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทัง้ระเบียบ ข้อบัญญัติและค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

  ข้อ ๘ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บ รักษาอาหาร ตลอดจน

สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์น้ าใช้ และของใช้อ่ืน ๆ รวมทั้งสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จ าหน่ายอาหาร ผู้ปรุง

อาหาร ผู้ให้บริการ ดังต่อไปนี้ 

  (๑) วางเก็บอาหารก่อนปรุงในที่สะอาดถูกสุขลักษณะ รวมทั้งจัดให้มีการป้องกันสัตว์น าโรคใน

สถานที่นั้น 

  (๒) ใช้เครื่องปกปิดอาหาร รวมทั้งภาชนะและอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการท าประกอบ 

ปรุง เก็บอาหาร เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลอดจนรักษาเครื่องปกปิดนั้น ให้สะอาด

ใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

  (๓) น้ าแข็งส าหรับใช้บริโภค ต้องจัดเก็บไว้ในภาชนะที่ถูกสุขลักษณะ สามารถป้องกันสิ่งปนเปื้อน

ได้และห้ามน าอาหารหรือสิ่งของอ่ืนใดแช่หรือเก็บรวมกันไว้ด้วย 

  (๔) การทุบ การบดน้ าแข็ง ต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ และสะอาดอยู่เสมอ รวมทั้งป้องกันมิให้

เสียงเป็นเหตุร าคาญแก่ผู้อ่ืน 

  (๕) ในกรณีที่มีผ้าเช็ดหน้าให้บริการ ต้องท าความสะอาดโดยวิธีผ่านความร้อนฆ่าเชื้อโรคหรือ

กรรมวิธีอ่ืนใดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

  (๖) จัดให้มีน้ าสะอาดไว้เพียงพอ 

  (๗) ใช้ภาชนะหรือวัตถุที่สะอาด ปลอดภัยส าหรับปรุง ใส่ หรือห่ออาหารหรือน้ าแข็งโดยรักษาให้

สะอาดอยู่เสมอ 
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  (๘) ผู้จ าหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหาร และผู้ให้บริการต้องแต่งกายให้สะอาดและปฏิบัติตนให้ถูกต้อง

ด้วยสุขลักษณะส่วนบุคคล 

  (๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและค าสั่ง

พนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัติ และค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

  ข้อ ๙ อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ ต้องมีหลักฐานแสดงว่าสามารถใช้ประกอบการได้โดย

ถูกต้องตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

  ข้อ ๑๐ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับรองการแจ้ง ต้องไม่เป็นโรคติดต่อและไม่จ้างหรือใช้บุคคลที่ป่วย

หรือมีเหตุควรเชื่อว่าเป็นโรคติดต่อ จ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บอาหาร 

  ข้อ ๑๑ ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่

ใดซึ่งพ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตร ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ตามแบบ สอ.1 ท้ายข้อบัญญัตินี้ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมกับหลักฐานต่าง ๆตามที่องค์การบริหารส่วนต าบล

หนองหงส์ก าหนด 

  ในกรณีสถานที่ตามวรรคหนึ่ง มีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ให้ยื่นค าขอรับหนังสือรับรองการ

แจ้ง ตามแบบ สอ.2 ท้ายข้อบัญญัตินี้ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองหงส์ก าหนด 

  ข้อ ๑๒ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขออนุญาต

หรือค าขอรับหนังสือรับรองการแจ้งแล้ว ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ให้ออก

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ตามแบบ สอ.3 ท้ายข้อบัญญัตินี้หรือหนังสือ

รับรองการแจ้ง ตามแบบ สอ.4 ท้ายข้อบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี      

  ผู้ใดรับอนุญาตหรือผู้ได้รับการรับรองการแจ้ง ต้องมารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง

พร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ภายในก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่

ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมิได้มารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งและช าระ

ค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ 

  ข้อ ๑๓ เมื่อผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต

ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ตามแบบ สอ.6 ท้ายข้อบัญญัตินี้ต่อพนักงานท้องถิ่น 

ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการ

ต่อไปจนกว่าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

  ผู้ใดมิได้ช าระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ จะต้องช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของ

จ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ 

 

 

 



8 

  ข้อ ๑๔ ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นประจ าทุกปี ตลอดระยะเวลาด าเนิน

กิจการนั้น โดยยื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียมประจ าปี ตามแบบ สอ.5 ท้ายข้อบัญญัตินี้ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

พร้อมหลักฐานต่าง ๆตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ก าหนด และให้ช าระค่าธรรมเนียมก่อนครบรอบใน

แต่ละป ี

  ผู้ใดมิได้ช าระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด จะต้องช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของ

ค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้ง

ต่อไป 

  ข้อ ๑๕ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

  ข้อ ๑๖ เมื่อผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ไม่ประสงค์จะประกอบการต่อไปให้

ยื่นค าขอบอกเลิกการด าเนินกิจการ ตามแบบ สอ.7 ท้ายข้อบัญญัตินี้ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  ข้อ ๑๗ หากผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับรองการแจ้ง ประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือ

หนังสือรับรองการแจ้ง ให้ยื่นค าขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง ตามแบบ สอ.8 ท้าย

ข้อบัญญัตินี้ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  ข้อ ๑๘ หากปรากฏว่า ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง สูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดใน

สาระส าคัญ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง แล้วแต่กรณี จะต้องยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต 

หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง ตามแบบ สอ.9 ท้ายข้อบัญญัตินี้ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสิบห้าวัน นับแต่

วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญ แล้วแต่กรณีพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 

  (๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีต ารวจ กรณีสูญหายหรือถูกท าลาย 

  (๒) ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิม กรณีช ารุดในสาระส าคัญ 

  ข้อ ๑๙ การออกใบอนุญาต หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการ

ตามหลักเกณฑ ์วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้ 

  (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ให้ใช้ตาม

แบบ สอ.10 ท้ายข้อบัญญัตินี้ หรือการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือ

สถานที่สะสมอาหาร ให้ใช้ตามแบบ สอ.11 ท้ายข้อบัญญัตินี้ โดยประทับตราสีแดง ค าว่า“ใบแทน” ก ากับไว้ด้วย 

และให้มีวัน เดือน ปีที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้า

พนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

  (๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 
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  (๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม หรือต้นขั้วหนังสือรับรองการแจ้งเดิมระบุสาเหตุการสูญ

หาย หรือช ารุดในสาระส าคัญของใบอนุญาตเดิมหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิม แล้วแต่กรณีและลงเล่มที่ เลขที่ ปี

ของใบแทน 

  ข้อ ๒๐ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับรองการแจ้ง ให้จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสม

อาหาร ต้องแสดงใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ สถานที่ประกอบกิจการ

ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
 

      หมวด ๓ 

      แบบพิมพ์ 

  ข้อ ๒๑ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ให้ใช้แบบ สอ.1 

  (๒) ค าขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ให้ใช้

แบบ สอ.2 

  (๓) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ให้ใช้แบบ สอ.3 

  (๔) หนังสือรับรองการแจ้ง ให้ใช้แบบ สอ.4 

  (๕) ค าขอช าระค่าธรรมเนียมประจ าปี ให้ใช้แบบ สอ.5 

  (๖) ค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่สะสมอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารให้ใช้

แบบ สอ.6 

  (๗) ค าขอบอกเลิกการด าเนินกิจการ ให้ใช้แบบ สอ.7 

  (๘) ค าขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง ให้ใช้แบบ สอ.8 

  (๙) ค าขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง ให้ใช้แบบ สอ. 9 

  (๑๐) ใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ให้ใช้แบบ สอ. 10 

  (๑๑) ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารให้ใช้

แบบ สอ.11 

 

      หมวด ๔ 

            บทก าหนดโทษ 

  ข้อ ๒๒ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารไม่ปฏิบัติหรือ

ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้คราวหนึ่งไม่เกินสิบห้าวัน 

  กรณีถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาแล้วสองครั้ง และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีกเจ้า

พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้ 
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  ข้อ ๒๓ ผู้ด าเนินกิจการจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่

ใด ซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม

ข้อ ๔ และเคยได้รับโทษตามข้อบัญญัตินี้เพราะเหตุที่ฝ่าฝืนด าเนินกิจการโดยมิได้แจ้งขอหนังสือรับรองการแจ้งต่อ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่ง หากยังปฏิบัติฝ่าฝืนด าเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป ให้

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้ด าเนินการดังกล่าวหยุดด าเนินกิจการไว้ จนกว่าจะได้ด าเนินการแจ้งขอหนังสือ 

รับรองการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ 4 ถ้ายังฝ่าฝืนอีก ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งห้ามด าเนิน

กิจการนั้นไว้ตามท่ีเห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสองปี 

  ผู้ใดปฏิบัติตามที่กล่าวในวรรคหนึ่ง จ าต้องเสียค่าปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท เมื่อได้ช าระค่าปรับเต็ม

จ านวนตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเปรียบเทียบปรับก าหนด ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา 

  ข้อ ๒๔ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ ๔ มีความผิดมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

  ข้อ ๒๕ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ ๖ ข้อ ๗ หรือข้อ ๙ มีความผิดตามมาตรา ๗๓ แห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  ข้อ ๒๖ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ ๑๘ หรือข้อ ๒๐ มีความผิดตามมาตรา ๘๓ แห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 

  ข้อ ๒๗ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดด าเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ ๒๒ วรรคหนึ่ง

มีความผิดตามมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน

หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับและปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน 

  ข้อ ๒๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้และให้มี

อ านาจออกระเบียบ ประกาศหรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
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      หมวด ๕ 

            บทเฉพาะกาล 

  ข้อ ๒๙ บรรดาใบอนุญาตค้าอาหารหรือสะสมอาหารในสถานที่เอกชนที่ได้ออกก่อนวัน ใช้

ข้อบัญญัตินี้ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจักได้ด าเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  ให้ผู้ประกอบการตามวรรคหนึ่งด าเนินการยื่นค าร้องขอใบอนุญาตและหรือใบรับรองการแจ้ง

ตามท่ีบัญญัติไว้ในข้อบัญญัตินี้ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 23  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕60 
 
                        หัตถชัย เมืองจีน 
                 (นายหัตถชัย   เมืองจีน) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  
 

 

 

ความเห็นนายอ าเภอ............................      

                   ทศพร จันทรประวัติ 

                 (นายทศพร จันทรประวัติ)                 
                       นายอ าเภอทุ่งสง 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  
 เรื่อง  สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. 2560 

 
ล าดับ 

ที ่
รายการ ค่าธรรมเนียม

(บาท) 
1 
 
 

หนังสือรับรองการแจ้งให้จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน
อาคารหรือพ้ืนที่ใดซ่ึงมีพ้ืนที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของใน
ตลาด ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ฉบับละ 

 

1,500 

2 
 
 

ใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ
พ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด  
ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  ฉบับละ 

 
 

4,500 

3 ใบแทนใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ฉบับละ 100 

4 ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหาร ฉบับละ 

50 
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แบบ สอ.1 

ค าขอรับใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 

        เขียนที่……....................................................  

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

 ข้าพเจ้า (   ) บุคคลธรรมดา (   ) นิติบุคคล ชื่อ……………………………………………………………………………….  

อายุ..................ปี สัญชาติ..........................เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี...................................................................  

อยู่บ้านเลขท่ี/ส านักงานเลขที่.......................หมู่ที่................ตรอก/ซอย............................ถนน..................................  

ต าบล……………………………....อ าเภอ.................................จังหวัด...........................โทรศัพท์……............................  

โทรสาร............................................ขอยื่นใบอนุญาตประกอบกิจการจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่

สะสมอาหารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้  

 ๑. ชื่อสถานที่ประกอบการ............................................................................................................................

ประกอบกิจการประเภท..........................................................................................ล าดับที่.......................................

ก าลังเครื่องจักร..................................แรงม้า จ านวนคนงาน...............คน  

 ๒. สถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่.......................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย................................................

ถนน.................................. ต าบลหนองหงส์ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์......................................  

โทรสาร......................................อาคารประกอบการมีเนื้อที่.....................ตารางเมตร บริเวณสถานที่ประกอบการ

(รวมทั้งอาคารประกอบการ) มีเนื้อที่................ตารางเมตร ที่ดินบริเวณสถานประกอบการเป็นของ

.......................................................................อาคารประกอบการเป็นของ.................................................................  

อาคารประกอบการ (   ) มีอยู่เดิม (   ) ก่อสร้างใหม ่ลักษณะของอาคารประกอบการ...........................................  

เป็นไม้ หรือห้องแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ ได้รับใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารประเภท......................................  

สถานที่ประกอบการอยู่ใกล้เคียงกับ.........................................................................การพักค้างของผู้ปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการ (   ) มี (   ) ไม่มี  

บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดต่อ  

 ด้านทิศเหนือ.........................................................................................................................  

 ด้านทิศใต.้............................................................................................................................  

 ด้านทิศตะวันออก................................................................................................................  

 ด้านทิศตะวันตก..................................................................................................................  

 ๓. ท างานปกติตั้งแต่เวลา...............................น. ถึงเวลา...........................น. รวมวันละ.........................

ชั่วโมง.................... วันหยุดงานประจ าสัปดาห์........................................................ 
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 ๔. จ านวนและระดับผู้ซึ่งท างานในสถานประกอบการ  

  ๔.๑ เจ้าหน้าที่บริหารและวิชาการ จ านวน.......................คน  

  ๔.๒ คนงานชาย จ านวน.........................คน  

 คนงานหญิง จ านวน.........................คน  

  ๔.๓ ผู้ช านาญการจากต่างประเทศ....................................คน  

  ๔.๔ ช่างเทคนิคและช่างฝีมือจากต่างประเทศ...................คน  

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

 ๕. มลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ (น้ าเสีย/กากของเสีย/มลพิษอากาศ)(ระบุชื่อและปริมาณ) ถ้ามี  

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

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

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

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

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

 ๖. การควบคุมมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก (การบ าบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ าเสีย/กากของเสีย  

/มลพิษทางอากาศ)  

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

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

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

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

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

 ๗. อุปกรณ/์เครื่องมือ/เครื่องจักร ที่ใช้ ได้แก่ (ระบุขนาด จ านวน)  

  ๗.๑ .............................................................ขนาด............................จ านวน.......................  

  ๗.๒ .............................................................ขนาด............................จ านวน.......................  

  ๗.๓ .............................................................ขนาด............................จ านวน.......................  

  ๗.๔ .............................................................ขนาด............................จ านวน.......................  

  ๗.๕ .............................................................ขนาด............................จ านวน.......................  

 ๘. มาตรการป้องกันอันตรายส าหรับผู้ปฏิบัติงาน/คนงาน  

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

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

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

..........................................................................................................................................................................  
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 ๙. แผนผังที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งสถานที่ประกอบการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๑๐. แผนที่แสดงพ้ืนที่ประกอบการ และท่ีตั้งของเครื่องจักร (หากมีหลายชั้น ให้แสดงทุกชั้น) รวมทั้งทีพั่ก

ของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ถ้ามี)  

 

 

 

 

 

 พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้คือ  

 ๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต  

 ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน/ หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) ของผู้ขอรับใบอนุญาต  

 ๓. ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานที่จ าหน่ายอาหารและสะสม

อาหาร 

 ๔. แผนผัง แบบก่อสร้าง และรายการปลูกสร้างของสถานที่จ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร  

 5. ใบมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ  

 

ลงชื่อ.............................................................ผู้ยื่นค าขอ  

ต าแหน่ง.........................................................................  

วันที่................/................................../.......................... 
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แบบ สอ.2  

แบบค าขอหนังสือรับรองการแจ้ง 
จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

        เขียนที่……....................................................  

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

 ข้าพเจ้า (   ) บุคคลธรรมดา (   ) นิติบุคคล ชื่อ………………………………….…………………………………………….  

อายุ..................ปี สัญชาติ..........................เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี...................................................................  

อยู่บ้านเลขท่ี/ส านักงานเลขที่.......................หมู่ที่................ตรอก/ซอย............................ถนน..................................  

ต าบล……………………………....อ าเภอ.................................จังหวัด...........................โทรศัพท์......................................  

โทรสาร............................................ขอยื่นใบอนุญาตประกอบกิจการจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่

สะสมอาหารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้  

 ๑. ชื่อสถานที่ประกอบการ........................................................................................ ....................................

ประกอบกิจการประเภท..........................................................................................ล าดับที่.......................................

ก าลังเครื่องจักร..................................แรงม้า จ านวนคนงาน...............คน  

 ๒. สถานประกอบการตั้งอยู่เลขท่ี.......................หมู่ที.่................ตรอก/ซอย................................................

ถนน.................................. ต าบลหนองหงส์ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท.์.....................................  

โทรสาร......................................อาคารประกอบการมีเนื้อที่.....................ตารางเมตร บริเวณสถานที่ประกอบการ

(รวมทั้งอาคารประกอบการ) มีเนื้อที่................ตารางเมตร ที่ดินบริเวณสถานประกอบการเป็นของ

...................................................................อาคารประกอบการเป็นของ..................................................................  

อาคารประกอบการ (   ) มีอยู่เดิม (   ) ก่อสร้างใหม ่ลักษณะของอาคารประกอบการ...........................................  

เป็นไม้ หรือห้องแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ ได้รับใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารประเภท......................................  

สถานที่ประกอบการอยู่ใกล้เคียงกับ.........................................................................การพักค้างของผู้ปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการ (   ) มี (   ) ไม่มี  

บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดต่อ  

 ด้านทิศเหนือ.........................................................................................................................  

 ด้านทิศใต.้............................................................................................................................  

 ด้านทิศตะวันออก................................................................................................................  

 ด้านทิศตะวันตก..................................................................................................................  

 ๓. ท างานปกติตั้งแต่เวลา...............................น. ถึงเวลา...........................น. รวมวันละ.........................

ชั่วโมง.................... วันหยุดงานประจ าสัปดาห์........................................................ 
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 ๔. จ านวนและระดับผู้ซึ่งท างานในสถานประกอบการ  

  ๔.๑ เจ้าหน้าที่บริหารและวิชาการ จ านวน.......................คน  

  ๔.๒ คนงานชาย จ านวน.........................คน  

 คนงานหญิง จ านวน.........................คน  

  ๔.๓ ผู้ช านาญการจากต่างประเทศ....................................คน  

  ๔.๔ ช่างเทคนิคและช่างฝีมือจากต่างประเทศ...................คน  

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

 ๕. มลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ (น้ าเสีย/กากของเสีย/มลพษิอากาศ)(ระบุชื่อและปริมาณ) ถ้ามี  

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

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

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

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

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

 ๖. การควบคุมมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก (การบ าบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ าเสีย/กากของเสีย  

/มลพิษทางอากาศ)  

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

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

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

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

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

 ๗. อุปกรณ/์เครื่องมือ/เครื่องจักร ที่ใช้ ได้แก่ (ระบุขนาด จ านวน)  

  ๗.๑ .............................................................ขนาด............................จ านวน.......................  

  ๗.๒ .............................................................ขนาด............................จ านวน.......................  

  ๗.๓ .............................................................ขนาด............................จ านวน.......................  

  ๗.๔ .............................................................ขนาด............................จ านวน.......................  

  ๗.๕ .............................................................ขนาด............................จ านวน.......................  

 ๘. มาตรการป้องกันอันตรายส าหรับผู้ปฏิบัติงาน/คนงาน  

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

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
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 ๙. แผนผังที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งสถานที่ประกอบการ  

 

 

 

 

 

 ๑๐. แผนที่แสดงพ้ืนที่ประกอบการ และท่ีตั้งของเครื่องจักร (หากมีหลายชั้น ให้แสดงทุกชั้น) รวมทั้งที่พัก

ของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ถ้ามี)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้คือ  

 ๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต  

 ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน/ หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) ของผู้ขอรับใบอนุญาต  

 ๓. ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานที่จ าหน่ายอาหารและสะสม

อาหาร 

 ๔. แผนผัง แบบก่อสร้าง และรายการปลูกสร้างของสถานที่จ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร  

 5. ใบมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ  

 

 

 

 

ลงชื่อ.............................................................ผู้ยื่นค าขอ  

ต าแหน่ง.........................................................................  

วันที่................/................................../.......................... 
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แบบ สอ.3 

 
ใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 

เล่มที่…………...เลขที…่………/……………..  
 

 (๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้..........................................................................สัญชาติ…….............…….  
อยู่บ้านเลขท่ี……....…...หมู่ที่..........ตรอก/ซอย.......................ถนน..............................ต าบล……………............….
อ าเภอ……..................……….……จังหวัด……….........................หมายเลขโทรศัพท์………………..........................…………  
โทรสาร....................................................  
 ชื่อสถานประกอบกิจการ.......................................................................ประเภท...........................................  
อยู่บ้านเลขท่ี……....…...หมู่ที่..........ตรอก/ซอย.......................ถนน..............................ต าบล……………............….
อ าเภอ…….....................……….……จังหวัด……….........................หมายเลขโทรศัพท์………………...............…………  
โทรสาร....................................................  
 เสียค่าธรรมเนียมปีละ…………...…..บาท (...............................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที.่.................เลขที.่................. ลงวันที่………………เดือน…………….………………พ.ศ. ………………  
 (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อก าหนดของท้องถิ่น  
          (๓) หากปรากฏภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องโดย
 มิอาจแก้ไขได ้เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้  
 (๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ  
  (๔.๑).............................................................................................................  
  (๔.๒)............................................................................................................  
 (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้ไว้เมื่อวันที่.................เดือน...................................พ.ศ. ..........................  
 (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.................เดือน...................................พ.ศ. ..........................  
 

      (ลงชื่อ)  
       (………………………......……………………)  
      ต าแหน่ง…………………………..……………………  
        เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ค าเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ  

   ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝา่ฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท  

           (๒) หากประสงค์จะประกอบกจิการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
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(ด้านหลัง)  
 

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 

ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 

ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี  
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แบบ สอ.4 

 
หนังสือรับรองการแจ้ง 

จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 
เล่มที่…………...เลขที…่………/……………..  
 
 (๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้............................................................................สัญชาต…ิ…...…….  
อยู่บ้านเลขท่ี……....…...หมู่ที่..........ตรอก/ซอย.......................ถนน..............................ต าบล……………............….
อ าเภอ…….....................……….……จังหวัด……….........................หมายเลขโทรศัพท์………………...............…………  
โทรสาร....................................................  
 ชื่อสถานประกอบกิจการ.........................................................................ประเภท.................................  
อยู่บ้านเลขท่ี……....…...หมู่ที่..........ตรอก/ซอย.......................ถนน..............................ต าบล……………............….
อ าเภอ…….....................……….……จังหวัด……….........................หมายเลขโทรศัพท์………………...............…………  
โทรสาร....................................................  
 เสียค่าธรรมเนียมปีละ…………...…..บาท (...............................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที.่.................เลขที.่................. ลงวันที่………………เดือน…………….………………พ.ศ. ………………  
 (๒) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อก าหนดของ 
      ท้องถิ่น  
 (๓) หากปรากฏภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง           

โดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้  
 (๔) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ  
  (๔.๑)................................................... ..........................................................  
  (๔.๒)............................................................................................................  
 (๕) หนังสือรับรองการแจ้งฉบับนี้ออกให้ไว้เมื่อวันที่.............เดือน............................พ.ศ. ....................  
 (๖) หนังสือรับรองการแจ้งฉบับนี้สิ้นอายุวันที่...............เดือน..............................พ.ศ. ......................  
 
       (ลงชื่อ)  
              (………………………......……………………)  
       ต าแหน่ง…………………………..……………………  
               เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
 
 
 
ค าเตือน (๑) หนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเหน็ได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบ  
                กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝา่ฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
           (๒) หากประสงค์จะประกอบกจิการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่ออายกุ่อนหนังสือรับรองการแจ้งสิ้นอายุ 
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แบบ สอ.๕  
 

ค าขอช าระค่าธรรมเนียมประจ าปี 
 
 

 ข้าพเจ้า...........................................................................อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที.่.....................
ถนน...........................แขวง/ต าบล...............................เขต/อ าเภอ...........................จังหวัด..............................
รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์.............................................โทรสาร..............................................  
ประกอบกิจการ............................................................................................................................. ...........................
วัตถุอันตรายชนิดที่..............ตามใบรับแจ้งหรือใบอนุญาตเลขท่ี..................................ลงวันที่............................
สถานที่ประกอบกิจการชื่อ............................................................................................ตั้งอยู่เลขท่ี.....................  
หมู่ที่.............ถนน............................แขวง/ต าบล......................................เขต/อ าเภอ.........................................  
จังหวัด........................................ รหัสไปรษณีย์.................................... โทรศัพท์...............................................
โทรสาร.............................................. มีความประสงค์ขอช าระค่าธรรมเนียมรายปีส าหรับการประกอบกิจการ
ดังกล่าว ประจ าปี พ.ศ. ..................เป็นจ านวนเงิน.......................บาท(...........................................................) 
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งส าเนาใบแจ้งหรือใบอนุญาต (ถ้ามี)  
 
 
 
       (ลงชื่อ)..........................................................ผู้ยื่น  
               (............................................................) 
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แบบ สอ.6  

ค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 
        เขียนที่……....................................................  

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

 ข้าพเจ้า (  ) บุคคลธรรมดา (   ) นิติบุคคล ชื่อ……….................................................................................... 

อายุ..................ปี สัญชาติ..........................เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี...................................................................  

อยู่บ้านเลขท่ี/ส านักงานเลขที่.......................หมู่ที่................ตรอก/ซอย............................ถนน..................................  

ต าบล……………………………....อ าเภอ.................................จังหวัด..........................โทรศัพท.์.......................................  

โทรสาร............................................มีความประสงค์ยื่นขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการจัดตั้งสถานที่จ าหน่าย

อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้  

 ๑. ชื่อสถานที่ประกอบการ.................................................................................................... ........................

ประกอบกิจการประเภท..........................................................................................ล าดับที่.......................................

ก าลังเครื่องจักร..................................แรงม้า จ านวนคนงาน...............คน  

 ๒. สถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่.......................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย................................................

ถนน.................................. ต าบลหนองหงส์ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์......................................  

โทรสาร......................................อาคารประกอบการมีเนื้อที่.....................ตารางเมตร บริเวณสถานที่ประกอบการ

(รวมทั้งอาคารประกอบการ) มีเนื้อที่................ตารางเมตร ที่ดินบริเวณสถานประกอบการเป็นของ

......................................................................อาคารประกอบการเป็นของ..................................................................  

อาคารประกอบการ (   ) มีอยู่เดิม (   ) ก่อสร้างใหม ่ลักษณะของอาคารประกอบการ...........................................  

เป็นไม้ หรือห้องแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ ได้รับใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารประเภท......................................  

สถานที่ประกอบการอยู่ใกล้เคียงกับ.........................................................................การพักค้างของผู้ปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการ (   ) มี (   ) ไม่มี  

บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดต่อ  

 ด้านทิศเหนือ.........................................................................................................................  

 ด้านทิศใต.้............................................................................................................................  

 ด้านทิศตะวันออก................................................................................................................  

 ด้านทิศตะวันตก..................................................................................................................  

 ๓. ท างานปกติตั้งแต่เวลา...............................น. ถึงเวลา...........................น. รวมวันละ.........................

ชั่วโมง.................... วันหยุดงานประจ าสัปดาห์........................................................ 
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 ๔. จ านวนและระดับผู้ซึ่งท างานในสถานประกอบการ  

  ๔.๑ เจ้าหน้าที่บริหารและวิชาการ จ านวน.......................คน  

  ๔.๒ คนงานชาย จ านวน.........................คน  

 คนงานหญิง จ านวน.........................คน  

  ๔.๓ ผู้ช านาญการจากต่างประเทศ....................................คน  

  ๔.๔ ช่างเทคนิคและช่างฝีมือจากต่างประเทศ...................คน  

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

 ๕. มลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ (น้ าเสีย/กากของเสีย/มลพิษอากาศ)(ระบุชื่อและปริมาณ) ถ้ามี  

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

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

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

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

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

 ๖. การควบคุมมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก (การบ าบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ าเสีย/กากของเสีย  

/มลพิษทางอากาศ)  

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

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

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

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

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

 ๗. อุปกรณ/์เครื่องมือ/เครื่องจักร ที่ใช้ ได้แก่ (ระบุขนาด จ านวน)  

  ๗.๑ .............................................................ขนาด............................จ านวน.......................  

  ๗.๒ .............................................................ขนาด............................จ านวน.......................  

  ๗.๓ .............................................................ขนาด............................จ านวน.......................  

  ๗.๔ .............................................................ขนาด............................จ านวน.......................  

  ๗.๕ .............................................................ขนาด............................จ านวน.......................  

 ๘. มาตรการป้องกันอันตรายส าหรับผู้ปฏิบัติงาน/คนงาน  

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

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

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

..........................................................................................................................................................................  
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 ๙. แผนผังที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งสถานที่ประกอบการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๑๐. แผนที่แสดงพ้ืนที่ประกอบการ และท่ีตั้งของเครื่องจักร (หากมีหลายชั้น ให้แสดงทุกชั้น) รวมทั้งที่พัก

ของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ถ้ามี)  

 

 

 

 

พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้คือ  

 ๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต  

 ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน/ หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) ของผู้ขอรับใบอนุญาต  

 ๓. ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ของอาคารสถานที่อาหารจ าหน่ายอาหาร

และสถานที่สะสมอาหาร  

 ๔. แผนผัง แบบก่อสร้าง และรายการปลูกสร้างของอาคาร ของอาคารสถานที่อาหารจ าหน่ายอาหาร

และสถานที่สะสมอาหาร   

 5. ใบอนุญาตฉบับเดิม กรณีต่อใบอนุญาต  

 6. ใบมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ 

 

 

ลงชื่อ.............................................................ผู้ยื่นค าขอ  

ต าแหน่ง.........................................................................  

วันที่................/................................../.......................... 
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แบบ สอ.๗  

ค าขอบอกเลิกการด าเนินกิจการ 

สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 

เขียนที่……....................................................  

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

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................... อายุ.....................ปี  
สัญชาติ……………………...........หมายเลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี......................................................................  
อยู่บ้านเลขท่ี…….....…....หมู่ที่.............ตรอก/ซอย................................................ถนน........................................  
แขวง/ต าบล…………………………..……เขต/อ าเภอ………………......………….……จังหวัด……......…………….……….……  
โทรศัพท…์…………………..................……..  

ได้รับ  ใบอนุญาต  หนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้ง/ประกอบกิจการ  
เล่มที…่………...เลขที…่………ปี…………….. ประเภทกิจการ.................................................................................... 
โดยใช้ชื่อสถานประกอบกิจการว่า...................................................................................................................... 
สถานที่ตั้งเลขที…่…....…...หมู่ที่..........ตรอก/ซอย.......................ถนน..........................แขวง/ต าบล……………...... 
เขต/อ าเภอ…….....................………จังหวัด……….........................หมายเลขโทรศัพท…์……………...............…………  
โทรสาร....................................................  
 

 ขอแจ้งเลิกด าเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่…………เดือน…………….…………พ.ศ. ………………  

พร้อมทั้งได้แนบหลักฐานที่น ามาประกอบการพิจารณา ดังนี้  

   ๑.  ใบอนุญาต  หนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้ง/ประกอบกิจการ  

   ๒. ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ประกอบการ  

   ๓.  ใบแทน  ใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้ง/ประกอบกิจการ  

   ๔. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ  

   ๕. หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ  

          ผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ (กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถยื่นค าขอด้วยตนเอง)  

   ๖. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  

          ของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอเลิกกิจการเป็นนิติบุคคล)  
 

    ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ  

  

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

            (...........................................................)
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แบบ สอ.๘  

ค าขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง 
 
 

เขียนที่……....................................................  

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

 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................................อายุ...........ปี สัญชาติ………………………

หมายเลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี....................................................ออกให้ ณ .......................................................  

อยู่บ้านเลขท่ี…….....……......หมู่ที่….............ตรอก/ซอย................................................ถนน........................................  

แขวง/ต าบล…………………………..……เขต/อ าเภอ………………......………….……จังหวัด……......…………….…….……….……  

โทรศัพท์…………………….........…….. ขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง เลขที.่.....................................  

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

(ชื่อผู้รับอนุญาตและชื่อสถานที่ผลิตหรือสถานที่น าเข้า) ที่ตั้งเลขที่…….....หมู่ที.่..............ตรอก/ซอย…......................

ถนน..........................แขวง/ต าบล……………......เขต/อ าเภอ…….....................………จังหวัด……………..........................

หมายเลขโทรศัพท์………………...............…………โทรสาร....................................................  

 รายการที่ขอแก้ไข.........................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
     (ลงชื่อ)......................................................... ผู้ยื่นค าขอ  

         (...........................................................)
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แบบ สอ.๙  

ค าขอใบแทนอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง 

 

เขียนที่……....................................................  

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

 

 ข้าพเจ้า.............................................................................................................ผู้ได้รับใบอนุญาต/ใบรับรอง  

  เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย......................................

ถนน..................................แขวง/ต าบล………………........……………....เขต/อ าเภอ.......................................................

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

  เป็นนิติบุคคลประเภท...........................................................................................................................  

จดทะเบียนเมื่อ.........................................................เลขทะเบียน...................................................มีส านักงานตั้งอยู่

เลขที่...............หมู่ที.่.........ตรอก/ซอย........................ถนน.............................แขวง/ต าบล………………..............….... 

เขต/อ าเภอ................................จังหวัด...............................โดย................................................................................  

ผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนใบรับรอง อยู่บ้านเลขท่ี................หมู่ที.่.....................

ตรอก/ซอย......................................ถนน............................................แขวง/ต าบล………………........……….…………....

เขต/อ าเภอ.................................................จังหวัด..................................................  

 ขอยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนใบรับรอง.....................................................................................  

........................................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้  

 ข้อ ๑ ข้าพเจ้าได้รับใบอนุญาต/ใบรับรอง ..................................................................................................  

เลขที่........................./.......................ลงวันที่...................เดือน........................................พ.ศ. ................................  

ที่บ้านเลขที่.............หมู่ที่…............ตรอก/ซอย......................ถนน.........................แขวง/ต าบล…......…………….........

เขต/อ าเภอ................................จังหวัด....................................ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที/่น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่

............................................................. .....เป็นที่ดินของ..........................................................................................  

 ข้อ ๒ ใบอนุญาต/ใบรับรองดังกล่าวได้สูญหาย/ถูกท าลาย/ช ารุด เมื่อวันที่...............................................  

เดือน.......................................พ.ศ. .......................... 
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 ข้อ ๓ พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ  

    (๑) ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ให้น าใบแจ้งความว่าใบอนุญาต หรือใบรับรอง 

            สูญหายของสถานีต ารวจแห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาต หรือใบรับรองนั้นสูญหายมาด้วย  

    (๒) ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองถูกท าลายหรือช ารุดบางส่วน ให้แนบใบอนุญาต  

             หรือใบรับรองท่ีถูกท าลายหรือช ารุดบางส่วนนั้นมาด้วย  
 
 

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

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

       ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนใบรับรอง  

 
 
หมายเหตุ  (๑) ข้อความใดที่ไม่ได้ใช้ให้ขีดฆ่า  

  (๒) ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 

 

 
หมายเหตุของเจ้าหน้าที ่
  
  จะต้องแจ้งให้ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบรับรองทราบว่าจะอนุญาต หรือไม่อนุญาต  

หรือขยายเวลา ภายในวันที่......................เดือน........................................พ.ศ. ..........................................  

  ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบรับรอง ได้ช าระค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต 

หรือใบแทนใบรับรอง...............................................................เป็นเงิน...................................................................บาท  

ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่...............เลขที.่................ลงวันที่..............เดือน.....................................พ.ศ. ….....................  

  ออกใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบรับรองแล้ว เล่มที.่.......................เลขที.่...............................  

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

 

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

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

       ต าแหน่ง...................................................................... 
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แบบ สอ.10 

 
ใบแทนใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 
เล่มที่…………...เลขที…่………/……………..  
 
 (๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้............................................................. ...............สัญชาต…ิ…...…….  
อยู่บ้านเลขท่ี……....…...หมู่ที่..........ตรอก/ซอย.......................ถนน..............................ต าบล……………............….
อ าเภอ…….....................……….……จังหวัด……….........................หมายเลขโทรศัพท์………………...............…………  
โทรสาร....................................................  
 ชื่อสถานประกอบกิจการ.........................................................................ประเภท.................................  
อยู่บ้านเลขท่ี……....…...หมู่ที่..........ตรอก/ซอย.......................ถนน..............................ต าบล……………............….
อ าเภอ…….....................……….……จังหวัด……….........................หมายเลขโทรศัพท์………………...............…………  
โทรสาร....................................................  
 เสียค่าธรรมเนียมปีละ…………...…..บาท (...............................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที.่.................เลขที.่................. ลงวันที่………………เดือน…………….………………พ.ศ. ………………  
 (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อก าหนดของท้องถิ่น 
 (๓) หากปรากฏภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง            

โดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้  
 (๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงือ่นไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ  
  (๔.๑).............................................................................................................  
  (๔.๒)................................................................................................ ............  
 (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้ไว้เมื่อวันที่.............เดือน............................พ.ศ. ....................  
 (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่...............เดือน..............................พ.ศ. ......................  
 
       (ลงชื่อ)  
              (………………………......……………………)  
       ต าแหน่ง…………………………..……………………  
               เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
 
ค าเตือน (๑) หนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเหน็ได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบ  
                กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝา่ฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
           (๒) หากประสงค์จะประกอบกจิการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่ออายกุ่อนหนังสือรับรองการแจ้งสิ้นอายุ 
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แบบ สอ.11 

 
ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง 

จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 
เล่มที่…………...เลขที…่………/……………..  
 
 (๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้............................................................................สัญชาต…ิ…...………….….  
อยู่บ้านเลขท่ี……....…...หมู่ที่..........ตรอก/ซอย.......................ถนน..............................ต าบล……………............….
อ าเภอ…….....................……….……จังหวัด……….........................หมายเลขโทรศัพท์………………...............…………  
โทรสาร....................................................  
 ชื่อสถานประกอบกิจการ............................................................ .............ประเภท…………...............................  
อยู่บ้านเลขท่ี……....…...หมู่ที่..........ตรอก/ซอย.......................ถนน..............................ต าบล……………............….
อ าเภอ…….....................……….……จังหวัด……….........................หมายเลขโทรศัพท์………………...............…………  
โทรสาร....................................................  
 เสียค่าธรรมเนียมปีละ…………...…..บาท (...............................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที.่.................เลขที.่................. ลงวันที่………………เดือน…………….………………พ.ศ. ………………  
 (๒) ผู้รับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีก าหนดในข้อก าหนด

      ของท้องถิ่น  

 (๓) หากปรากฏภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เกี่ ยวข้อง           
โดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้  

 (๔) ผู้รับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ  
  (๔.๑)....................................................................... ......................................  
  (๔.๒)............................................................................................................  
 (๕) ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งฉบับนี้ออกให้ไว้เมื่อวันที่............เดือน............................พ.ศ. ....................  
 (๖) ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งฉบับนี้สิ้นอายุวันที่...............เดือน..............................พ.ศ. ......................  
 
       (ลงชื่อ)  
              (………………………......……………………)  
       ต าแหน่ง…………………………..……………………  
               เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ค าเตือน (๑) หนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเหน็ได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบ  
                กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝา่ฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
           (๒) หากประสงค์จะประกอบกจิการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่ออายกุ่อนหนังสือรับรองการแจ้งสิ้นอายุ 


