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1 
บันทกึหลักการและเหตุผล 

ประกอบข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง   
เร่ือง  สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

พุทธศักราช 2548 
 

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

หลักการ 
  เพ่ือให้มีข้อบญัญตัิองค์การบริหารสว่นต าบลโป่งตาลอง   วา่ด้วยสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและ
สถานท่ีสะสมอาหารไว้ใช้บงัคบัในเขตองค์การบริหารสว่นต าบล  และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิการ
สาธารณสขุ พ.ศ. 2535 

 
เหตุผล 

  เน่ืองจากพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ  พ.ศ. 2484   ได้ถกูยกเลิก โดยพระราชบญัญตักิาร 
สาธารณสุข พ.ศ. 2535  ประกอบกับได้มีกฎกระทรวง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2536 ออกตามความในพระราชบญัญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มท่ี 110   ตอนท่ี  226  วนัท่ี  29  ธันวาคม 2536 
ประกอบกบัองค์การบริหารส่วนต าบลยงัไม่มีข้อบญัญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีว่าด้วยเร่ือง  สถานท่ีจ าหน่าย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร จึงเห็นสมควรตราข้อบญัญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เร่ือง  สถานท่ีจ าหน่าย
อาหาร และสถานท่ีสะสมอาหารให้สอดคล้องกับพระราชบญัญัติการสาธารณสุข พ .ศ. 2535 และกฎกระทรวง 
เพ่ือประโยชน์ในการควบคมุหรือก ากับดแูลสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร และสถานท่ีสะสมอาหารตามประเภทอาหาร 
หรือตามลักษณะของสถานท่ีประกอบกิจการหรือตามวิธีการจ าหน่าย  และเพ่ือก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการขอรับใบอนญุาต  การออกใบอนญุาต  การแจ้งแบบหนงัสือรับรอง  การแจ้งจดัตัง้สถานท่ีจ าหน่าย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพืน้ใด   ๆ และอตัราคา่ธรรมเนียม 

 

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

 
 
 
 
 



2 
ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

เร่ือง  สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
พุทธศักราช  2548 

 

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

โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบญัญตัิองค์การบริหารสว่นต าบล ว่าด้วยสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร  และสถาน 
ท่ีสะสมอาหาร  องค์การบริหารสว่นต าบล  พทุธศกัราช  2548 
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 71 แหง่พระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล  พ.ศ. 
2537 ( รวมทัง้ท่ีได้แก้ไขเพิ่มเตมิใหมถ่ึง ฉบบัท่ี 5  พ.ศ. 2546 )  ประกอบกบัมาตรา  40  มาตรา 63   และมาตรา 
65  แหง่พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535  องค์การบริหารสว่นต าบลโป่งตาลอง โดยความเห็นชอบจาก
สภาองค์การบริหารสว่นต าบล และโดยความเห็นชอบของนายอ าเภอปากชอ่ง   จงึตราข้อบญัญตัิองค์การบริหาร
สว่นต าบลไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1  ข้อบญัญัติองค์การบริหารสว่นต าบลนีเ้รียกวา่  “ข้อบญัญัตอิงค์การบริหารสว่นต าบลโป่งตาลอง  
เร่ือง  สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พทุธศกัราช  2548” 
 ข้อ 2  ข้อบญัญัติองค์การบริหารสว่นต าบลนีใ้ห้ใช้บงัคบั ในเขตองค์การบริหารสว่นต าบลโป่งตาลอง  นบั
แตว่นัถดัจากวนัท่ีได้ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง แล้วเจ็ดวนั 
 ข้อ 3  บรรดา กฎ ข้อบญัญตัิ  ระเบียบ  ค าสัง่อ่ืนใด ในสว่นท่ีได้ตราไว้แล้วในข้อบญัญัตอิงค์การบริหาร
สว่นต าบลนี ้หรือซึง่ขดัหรือแย้งกบัข้อบญัญัตอิงค์การบริหารสว่นต าบลนี ้ให้ใช้ข้อบญัญตัอิงค์การบริหารสว่น
ต าบลนีแ้ทน 
 ข้อ 4  ในข้อบญัญตัิองค์การบริหารสว่นต าบลนี ้
  “ อาหาร “  หมายความว่า  ของกินหรือเคร่ืองค า้จนุชีวิต  ได้แก่ 

(1 )  วตัถทุกุชนิดท่ีคนกิน  ด่ืม  แตไ่มร่วมถึงยา  วตัถอุอกฤทธ์ิตอ่จิตประสาท หรือยาเสพตดิให้
โทษตามกฎหมายวา่ด้วยการนัน้ แล้วแตก่รณี 

(2)  วตัถท่ีุมุง่หมายส าหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวตัถเุจือปนอาหาร สี 
และเคร่ืองปรุงแตง่กลิ่น รส 
  “สถานท่ีจ าหนา่ย”  หมายความวา่  อาคาร  สถานท่ี หรือบริเวณใด ๆ ท่ีมิใช่ท่ีหรือทางสาธารณะท่ี
จดัไว้เพ่ือประกอบอาหาร หรือปรุงอาหารจนส าเร็จและจ าหนา่ยให้ผู้ ซือ้สามารถบริโภคได้ทนัที  ทัง้นีไ้มว่่าจะเป็น
การจ าหน่ายโดยจดัให้มีบริเวณไว้ส าหรับการบริโภค ณ ท่ีนัน้ หรือน าไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม   

“สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา่  อาคาร สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ ท่ีมิใชท่ี่หรือทาง
สาธารณะท่ีจดัไว้ส าหรับเก็บอาหารอนัมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลกัษณะอ่ืนใด ซึง่ผู้ ซือ้ต้อง
น าไปประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลงั 
  “สิ่งปฏิกลู”  หมายความวา่  อจุจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใด ซึง่เป็นสิ่ง
โสโครกหรือสิ่งท่ีมีกลิ่นเหม็น 
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 “มลูฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถงุพลาสติก  ภาชนะท่ี
ใสอ่าหาร เถ้ามลูสตัว์  หรือซากสตัว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ท่ีเลีย้งสตัว์หรือท่ีอ่ืน 
  “ท่ีหรือทางสาธารณะ”  หมายความวา่  สถานท่ีหรือทางซึง่มิใชเ่ป็นของเอกชน และประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สญัจรได้ 
  “อาคาร”  หมายความว่า   ตกึ บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลงัสินค้า ส านกังานหรือสิ่งท่ีสร้างขึน้
อยา่งอ่ืนซึง่บคุคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
  “ตลาด”  หมายความวา่  สถานท่ีซึง่ปกตจิดัไว้ให้ผู้ ค้าใช้เป็นท่ีชมุนมุ เพื่อจ าหนา่ยสินค้าประเภท
สตัว์  เนือ้สตัว์  ผกั  ผลไม้  หรืออาหารอนัมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย  ทัง้นีไ้มว่า่จะ
เป็นการจ าหนา่ยสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไมก็่ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึง่จดัไว้ส าหรับให้ผู้ ค้าใช้เป็นท่ี
ชมุนมุเพ่ือจ าหนา่ยสินค้า ประเภทดงักลา่วประจ าหรือเป็นครัง้คราวหรือตามวนัท่ีก าหนด 
  “เจ้าพนกังานท้องถ่ิน”  หมายความวา่  นายกองค์การบริหารสว่นต าบลโป่งตาลอง 
  “เจ้าพนกังานสาธารณสขุ”  หมายความวา่  เจ้าพนกังานซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงสาธารณสขุ ให้ปฏิบตักิารตามพระราชบญัญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 
 ข้อ 5  ให้นายกองค์การบริหารสว่นต าบล  รักษาการให้เป็นไปตามข้อบญัญัติองค์การบริหารสว่นต าบลนี ้
และให้มีอ านาจแตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ี  ออกระเบียบ กฎ ข้อบญัญตั ิประกาศ ค าสัง่ เพื่อปฏิบตักิารให้เป็นไปตาม
ข้อบญัญัตอิงค์การบริหารสว่นต าบลนี ้
 
 
 

หมวด 1 
สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

 

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

 ข้อ 6  ห้ามมิให้มีผู้ใดจดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพืน้ท่ีใดซึง่มี
พืน้ท่ีเกินสองร้อยตารางเมตร เว้นแตจ่ะได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน หากสถานท่ีดงักลา่วมีพืน้ท่ีไม่
เกินสองร้อยตารางเมตร ต้องแจ้งตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินเพ่ือขอรับหนงัสือรับรองการแจ้ง 
 ข้อ 7  ความในข้อ 6  ไมใ่ช้บงัคบัแก่การประกอบการ ดงันี ้

(1)  การประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 
(2)  การขายของในตลาด 
(3)  การจ าหนา่ยสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะและผู้ เร่ขาย 

ข้อ 8  ผู้จดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร ต้องจดัสถานท่ีให้ถกูต้องด้วยสขุลกัษณะ
และเง่ือนไขตามลกัษณะของกิจการ ดงัตอ่ไปนี ้
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ก.  สถานท่ีสะสมอาหาร 
(1)  ไมต่ัง้อยูใ่นบริเวณท่ีนา่จะเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 
(2)  พืน้ท าด้วยวตัถถุาวร  ท าความสะอาดง่าย และน า้ท่วมไมถ่ึง 
(3)  จดัให้มีระบบการระบายน า้อย่างเพียงพอ และถกูต้องด้วยสขุลกัษณะตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี

เจ้าพนกังานสาธารณสขุ และหรือองค์การบริหารสว่นต าบลก าหนด 
(4)  จดัให้มีแสงสวา่ง และทางระบายอากาศเพียงพอ และถกูต้องด้วยสขุลกัษณะตามเกณฑ์

มาตรฐานท่ีเจ้าพนกังานสาธารณสขุ และหรือองค์การบริหารสว่นต าบลก าหนด 
(5)  จดัให้มีส้วมจ านวนเพียงพอ  และถกูต้องด้วยสขุลกัษณะตามท่ีเจ้าพนกังานสาธารณสขุ

เห็นชอบ 
(6)  ถ้าจะขยายหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีประกอบการค้า และท าให้สขุลกัษณะของสถานท่ี

เปล่ียนแปลงไปด้วยแล้วจะต้องได้รับใบอนญุาต หรือแจ้งตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
(7)  จดัให้มีท่ีรองรับมลูฝอย และสิ่งปฏิกลูท่ีถกูต้องด้วยสขุลกัษณะ และเพียงพอ 
(8) ปฏิบตัิการอ่ืนใด เก่ียวด้วยสขุลกัษณะ ตามค าแนะน า หรือค าสัง่ ของเจ้าพนกังานสาธารณสขุ 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน หรือผู้ได้รับแตง่ตัง้จากเจ้าพนกังานท้องถ่ินรวมทัง้ระเบียบ ข้อบญัญตั ิและค าสัง่ขององค์การ
บริหารสว่นต าบลก าหนด 

ข. สถานท่ีจ าหนา่ยอาหาร 
(1)  จดัสถานท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ก. (1) – (8) 
(2)  จดัให้มีโต๊ะ  เก้าอี ้ หรือท่ีนัง่อยา่งอ่ืนซึง่มีสภาพแข็งแรง  สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย

อยูเ่สมอ 
(3)  ผนงัและบริเวณท่ีปรุงอาหาร ต้องมีพืน้ผิวท่ีท าความสะอาดง่าย 
(4)  จดัให้มีภาชนะและอปุกรณ์เคร่ืองใช้ตา่ง ๆ  ท่ีใช้ในการท า ประกอบ ปรุง เก็บ และการบริโภค

อาหารให้เพียงพอ ปลอดภยั และถกูต้องด้วยสขุลกัษณะตามค าแนะน าหรือเกณฑ์มาตรฐานท่ีเจ้าพนกังาน 
สาธารณสขุ และหรือองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

(5)  จดัให้มีบริเวณ และท่ีส าหรับท าความสะอาดภาชนะ ตลอดจนอปุกรณ์เคร่ืองใช้ตา่ง ๆ ให้
เพียงพอและถกูต้องด้วยสขุลกัษณะเพ่ือใช้ในการนัน้โดยเฉพาะ 

(6)  จดัให้มีท่ีส าหรับล้างมือพร้อมอปุกรณ์จ านวนเพียงพอ และถกูต้องด้วยสขุลกัษณะ      
(7)  จดัให้มีการป้องกนัอนัตรายตอ่สขุภาพ รวมทัง้ป้องกนัไมใ่ห้เกิดเหตุร าคาญเน่ืองจากการ 

จ าหนา่ย ท า ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร 
(8)  จดัให้มีระบบบ าบดัน า้เสีย และหรือบอ่ดกัไขมนั ตามค าแนะน าของเจ้าพนกังานสาธารณสขุ 

และหรือค าสัง่เจ้าพนกังานท้องถ่ิน หรือผู้ซึง่ได้รับแตง่ตัง้จากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
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(9)  ปฏิบตักิารอ่ืนใดเก่ียวด้วยสขุลกัษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนกังานสาธารณสขุ และหรือ

ค าสัง่เจ้าพนกังานท้องถ่ิน หรือผู้ซึง่ได้รับแตง่ตัง้จากเจ้าพนกังานท้องถ่ินรวมทัง้ระเบียบ ข้อบญัญัต ิและค าสัง่ของ
องค์การบริหารสว่นต าบล 

(10)  ให้มีการจดัจ านวนเก้าอีส้ าหรับลกูค้า  อา่งล้างมือ  และส้วม ตามบญัชีก าหนดจ านวนท้าย
ข้อบญัญัตอิงค์การบริหารสว่นต าบลนี ้
 ข้อ  9  อาคารท่ีใช้เป็นสถานท่ีประกอบการต้องมีหลกัฐานแสดงวา่ สามารถใช้ประกอบการนัน้ได้โดย
ถกูต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคาร 
 ข้อ 10  ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจผ่อนผนัให้ผู้ขอรับใบอนญุาต ผู้ขอรับหนงัสือรับรองโดยการแจ้ง 
งดเว้นการปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในข้อ 8 และข้อ 9 เพียงเทา่ท่ีเห็นสมควรหรือจะเปล่ียนแปลงอยา่งใด
เพ่ือให้เหมาะสมแก่กิจการซึ่งให้ควบคมุนัน้ ทัง้นีก้ารผ่อนผนันัน้ต้องไมเ่ป็นเหตกุระทบกระเทือนถึงสขุภาพอนามยั
ของประชาชน 
 ข้อ 11  ผู้ได้รับอนญุาตหรือผู้ ได้รับหนงัสือรับรองการแจ้งต้องดแูลรักษาสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร และ
สถานท่ีสะสมอาหารให้ถกูต้องด้วยสขุลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  รักษาสถานท่ีให้สะอาดอยูเ่สมอรวมทัง้จดัให้มีการป้องกนัและก าจดัสตัว์ และแมลงน าโรค 
            (2)  ต้องมีการดแูลรักษาความสะอาดท่ีรองรับขยะมลูฝอย และสิ่งปฏิกลูไมใ่ห้เป็นท่ีเพาะพนัธุ์

แมลง และสตัว์น าโรค และต้องมีการก าจดัขยะมลูฝอย  และสิ่งปฏิกลูท่ีถกูต้องด้วยสขุลกัษณะตามข้อบญัญตัิ
องค์การบริหารสว่นต าบล หรือตามค าแนะน าของเจ้าพนกังานสาธารณสขุ 

(3)  รักษาส้วมให้ถกูต้องด้วยสขุลกัษณะ และสะอาดอยูเ่สมอ 
(4)  จดัสิ่งของเคร่ืองใช้และอปุกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และรักษาให้สะอาดอยูเ่สมอ 
(5)  ถ้ามีสตัว์ท่ีจะฆา่เป็นอาหารต้องแยกให้อยู่ในท่ีอนัเหมาะสม 
(6)  ปฏิบตักิารอ่ืนเก่ียวด้วยสขุลกัษณะตามค าแนะน า หรือค าสัง่ของเจ้าพนกังานสาธารณสขุ 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือผู้ซึง่ได้รับแตง่ตัง้จากเจ้าพนกังานท้องถ่ินรวมทัง้ระเบียบข้อบญัญตัแิละค าสัง่ขององค์การ
บริหารสว่นต าบล 
 ข้อ  12  ผู้ ได้รับอนญุาตหรือผู้ได้รับหนงัสือรับรองการแจ้งจดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารต้องปฏิบตัใิห้
ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัสขุลกัษณะของอาหารกรรมวิธีการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุงเก็บรักษาอาหาร
ตลอดจนสขุลกัษณะของภาชนะ อปุกรณ์ น า้ใช้และของใช้อ่ืน ๆ รวมทัง้สขุลกัษณะส่วนบคุคลของผู้จ าหนา่ย
อาหารผู้ปรุงอาหาร ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  วาง เก็บอาหารก่อนปรุงในท่ีสะอาดถกูสขุลกัษณะรวมทัง้จดัให้มีการป้องกนัสตัว์น าโรค
สถานท่ีนัน้ 
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(2)  ใช้เคร่ืองปกปิดอาหารรวมทัง้ภาชนะและอปุกรณ์เคร่ืองใช้ตา่งๆ ท่ีใช้ในการท า ประกอบ ปรุง
เก็บอาหาร เพ่ือป้องกนัฝุ่ นละอองและสิ่งท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ ตลอดจนรักษาเคร่ืองปกปิดนัน้ให้สะอาดและใช้
การได้ดีอยูเ่สมอ 

(3)  น า้แข็งส าหรับใช้บริโภคต้องจดัเก็บไว้ในภาชนะท่ีถกูสขุลกัษณะสามารถป้องกนัสิ่งปนเปือ้น
ได้ และห้ามน าอาหารหรือสิ่งของอ่ืนใดแชห่รือเก็บรวมไว้ด้วยกนั 

(4)  การทบุ บดน า้แข็ง  ต้องปฏิบตัใิห้ถกูสขุลกัษณะและสะอาดอยูเ่สมอ รวมทัง้ป้องกนัมิให้มี
เสียงอนัเป็นเหตรุ าคาญแก่ผู้ อ่ืน 

(5)  ในกรณีท่ีมีผ้าเช็ดหน้า หรือผ้าเย็น ให้บริการต้องท าความสะอาด และผา่นความร้อน ฆา่เชือ้
โรค หรือกรรมวิธีอ่ืนใด ให้ถกูต้องด้วยสขุลกัษณะ 

(6) จดัให้มีน า้สะอาดไว้เพียงพอ 
(7)  ใช้ภาชนะหรือวตัถท่ีุสะอาด ปลอดภยัส าหรับปรุง ใส่หรือห่ออาหารหรือน า้แข็งโดยรักษาให้

สะอาดอยูเ่สมอ 
(8)  ผู้จ าหนา่ยอาหาร ผู้ปรุงอาหาร และผู้ให้บริการต้องแตง่กายให้สะอาด และปฏิบตัิตนให้

ถกูต้องด้วยสขุลกัษณะสว่นบคุคล 
(9) ปฏิบตัิการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสขุลกัษณะตามค าแนะน าหรือค าสัง่ของเจ้าพนกังานสาธารณสขุ  

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน หรือผู้ซึ่งได้รับแตง่ตัง้จากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน รวมทัง้ระเบียบ ข้อบญัญตัิ และค าสัง่ของ
องค์การบริหารสว่นต าบล 
 ข้อ  13  การจ าหน่ายอาหารในท่ี หรือทางสาธารณะ ผู้จ าหนา่ยและผู้ชว่ยจ าหนา่ยอาหารต้องปฏิบตัิ
ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ต้องจ าหนา่ยอาหารในบริเวณท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลได้ประกาศก าหนด และไมจ่ าหนา่ย
อาหารในบริเวณท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลประกาศห้าม 

(2)  แตง่กายสะอาด  สภุาพเรียบร้อย 
(3)  จดัวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไมย่ื่นล า้บริเวณท่ีก าหนด ร่มหรือผ้าใบบงัแดดรวมทัง้ผู้

จ าหนา่ยและผู้ ซือ้ ต้องไมล่ า้ลงมาในผิวจราจร     
(4)  แผงส าหรับวางขาย เชน่  แคร่ แทน่ โต๊ะ ต้องท าด้วยวสัดแุข็งแรง มีขนาดและความสงูจาก

พืน้ไมน้่อยกวา่  60 เซนตเิมตร  หรือตามท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลก าหนด 
(5)  รักษาความสะอาดบริเวณท่ีจ าหนา่ยอาหารอยูเ่สมอ ทัง้ในระหวา่งการท าการค้าและ

หลงัจากเลิกการค้าแล้ว 
(6)  จดัให้มีภาชนะรองรับมลูฝอยท่ีถกูต้องด้วยสขุลกัษณะไว้ให้เพียงพอ 
(7)  ให้จดัวางอาหารท่ีจ าหน่ายบนแผง หรือจดัวางในลกัษณะอ่ืนตามท่ีองค์การบริหารสว่นต าบล

ก าหนด 
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(8)  ห้ามพาด ติดตัง้วางแผงอาหารเกาะเก่ียวสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าหรืออปุกรณ์เก่ียวกบัการขาย
รวมตลอดถึงการตอกตะป ูผกูเชือกหรือยึดสิ่งหนึง่สิ่งใดกบัดอกไม้ หรือต้นไม้โดยเดด็ขาด 

(9)  ห้ามใช้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท่ีใช้เคร่ืองยนต์เสียงดงั 
(10)  ห้ามใช้เคร่ืองขยายเสียงหรือวิทยเุทป หรือกระท าการโดยวิธีอ่ืนใดท่ีก่อให้เกิดเสียงดงัจนเกิด

เหตเุดือดร้อนร าคาญแก่ผู้ อ่ืน 
(11)  ห้ามน ารถยนต์ รถจกัรยานยนต์ หรือล้อเล่ือนไปจอดบนทางเท้าเพ่ือจ าหนา่ยอาหาร 
(12)  หลงัจากเลิกท าการค้า ต้องเก็บวสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบการค้าออกจากบริเวณท่ี

อนญุาตให้แล้วเสร็จตามท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลได้ประกาศก าหนด 
(13)  หยดุการประกอบการค้าในกรณีมีเหตพุิเศษ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการตามท่ีองค์การ

บริหารสว่นต าบลได้ประกาศก าหนด 
 (14)  ปฏิบตัิการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสขุลกัษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนกังานสาธารณสขุและ

ค าสัง่ของเจ้าพนกังานท้องถ่ิน  หรือผู้ซึง่ได้รับแตง่ตัง้จากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน  รวมทัง้ระเบียบ ประกาศ  ข้อบญัญตัิ
และค าสัง่ขององค์การบริหารสว่นต าบล 
 ข้อ 14  การจ าหนา่ยอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะ  ผู้จ าหนา่ยและผู้ชว่ยจ าหนา่ยต้องปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี  ้

(1)  ปฏิบตัติามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 13 (1) – (14) 
(2)  แตง่กายด้วยเสือ้ผ้าท่ีมีแขนและสวมผ้ากนัเปือ้นท่ีสะอาดเรียบร้อย  รวมทัง้สวมรองเท้าขณะ

เตรียมท า ประกอบ ปรุง หรือจ าหนา่ยอาหาร 
(3)  ตดัเล็บมือให้สัน้ ถ้ามีบาดแผล บาดเจ็บ ถูกลวกด้วยความร้อน หรือระคายเคืองผิวหนงัหรือ

นิว้มือ ต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย 
(4)  ไม่สบูบหุร่ี ขบเคีย้ว  รับประทานอาหารในขณะเตรียม ท า ประกอบ ปรุง หรือจ าหนา่ยอาหาร 

หรือไมไ่อ จามรดอาหาร 
(5)  ท่ีเตรียมอาหาร ท า ประกอบ ปรุง และวางแผงจ าหน่ายอาหาร ต้องสงูจากพืน้อย่างน้อย 60  

เซนตเิมตร 
(6)  การจ าหนา่ยอาหารท่ีต้องมีการล้างภาชนะอปุกรณ์ จะต้องมีท่ีล้างภาชนะอปุกรณ์และวางสงู

จากพืน้อย่างน้อย  60  เซนติเมตร  และต้องไมถ่่ายเทน า้ล้างภาชนะท่ีมีเศษอาหารลงพืน้หรือลงสูท่่อระบายน า้
สาธารณะ 

(7)  รักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้อปุกรณ์ตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการจ าหนา่ยอาหารให้สะอาด และใช้การได้ดี
อยูเ่สมอ 

(8)  ให้ปกปิดอาหาร เคร่ืองปรุงอาหาร ภาชนะใสอ่าหาร เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ส าหรับประกอบ
อาหารด้วยอปุกรณ์ ท่ีสามารถป้องกนัฝุ่ นละออง แมลงวนั และสตัว์ ซึง่เป็นพาหนะน าโรครวมทัง้ดแูลรักษาให้
สะอาด 
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   (9)  ใช้น า้สะอาดในการท า ประกอบ ปรุง แช ่ล้าง อาหาร ภาชนะ เคร่ืองใช้ และปฏิบตัใิห้ถกู 
สขุลกัษณะ 

(10)  ใช้วัสดุ  ภาชนะ  อุปกรณ์  ท่ีสะอาดปลอดภัยส าหรับใส่หรือเตรียมท า ประกอบปรุง และ
จ าหนา่ยอาหาร 

(11)  จดัให้มีท่ีรองรับมลูฝอย ท่ีถกูสขุลกัษณะไว้ให้เพียงพอ และไมถ่่ายเททิง้ลงในท่อระบายน า้
หรือทางสาธารณะ 

(12)  จดัให้มีการป้องกนัอนัตรายตอ่สขุภาพ รวมทัง้ป้องกนัไมใ่ห้เกิดเหตรุ าคาญเน่ืองจากการ
จ าหนา่ย  เตรียม  ท า  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

(13)  ปฏิบตัิการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสขุลกัษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนกังานสาธารณสขุและค าสัง่
ของเจ้าพนกังานท้องถ่ิน  หรือผู้ซึง่ได้รับแตง่ตัง้จากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน  รวมทัง้ระเบียบ  ประกาศ  ข้อบญัญตัิ  
และค าสัง่ขององค์การบริหารสว่นต าบล 
 ข้อ 15  ผู้ได้รับอนญุาตหรือผู้ ได้รับหนงัสือรับรองการแจ้งต้องไมเ่ป็นโรคตดิตอ่ และไมจ้่างหรือใช้บคุคลท่ี
ป่วยหรือมีเหตคุวรเช่ือว่าเป็นโรคตดิตอ่ จ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บอาหาร 
 ข้อ 16  ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจในการก าหนดเวลาให้ผู้ รับใบอนญุาตหรือผู้ รับหนงัสือรับรองการ
แจ้งจ าหนา่ยอาหารบางประเภท หรือก าหนดเวลาเปิด-ปิดได้ตามท่ีเห็นสมควร 
 

 
หมวด 2 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต 
 

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

 ข้อ  17  ผู้ใดประสงค์จะจดัตัง้สถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารซึง่มีพืน้ท่ีเกินสองร้อย 
ตารางเมตร ให้ย่ืนค าขอรับใบอนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินตามแบบ ส.อ.1  พร้อมกบัหลกัฐานตา่ง ๆ ตามท่ี 
องค์การบริหารสว่นต าบลก าหนด 
  ในกรณีสถานท่ีตามวรรคหนึ่งมีพืน้ท่ีไมเ่กินสองร้อยตารางเมตรให้แจ้งตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
เพ่ือขอรับหนงัสือรับรองการแจ้งตามแบบ ส.อ. 2  พร้อมกบัหลกัฐานตา่ง ๆ  เชน่เดียวกบัท่ีก าหนดไว้ในวรรคหนึง่
ก่อนจดัตัง้ เม่ือเจ้าพนกังานท้องถ่ินได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับการแจ้งการจดัสถานท่ีแก่ผู้แจ้งตามแบบ ส.อ. 3 เพ่ือใช้
เป็นหลกัฐานในการประกอบกิจการตามท่ีแจ้งเป็นการชัว่คราวในระหวา่งท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินยงัมิได้ออกหนงัสือ
รับรองการแจ้งให้ตามท่ีขอ 

ข้อ 18  เม่ือเจ้าพนกังานท้องถ่ิน ได้ตรวจสอบความถกูต้อง และความสมบรูณ์ของค าขออนญุาตหรือการ
แจ้งแล้ว ปรากฏวา่ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ให้ออกใบอนญุาตตามแบบ ส.อ. 4 หรือ  
แบบ ส.อ. 5  หรือออกหนงัสือรับรองการแจ้งตามแบบ ส.อ. 6  หรือแบบ ส.อ. 7 แล้วแตก่รณี 
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  ผู้ได้รับใบอนญุาต  หรือผู้แจ้งต้องช าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราท้ายข้อบญัญตัิองค์การบริหาร
สว่นต าบลนีภ้ายในก าหนดสิบห้าวนันบัแตว่นัท่ีผู้ ได้รับอนญุาต ผู้แจ้ง ผู้แทนหรือผู้ รับมอบอ านาจจากผู้ได้รับ
ใบอนญุาตหรือผู้แจ้งแล้วแตก่รณีได้รับหนงัสือแจ้งจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน  หากมิได้ช าระคา่ธรรมเนียมภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดจะต้องช าระเงินคา่ปรับเพิ่มขึน้อีกร้อยละย่ีสิบของจ านวนคา่ธรรมเนียมท่ีค้างช าระ  เว้นแตผู่้
ได้รับใบอนญุาตหรือผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการด าเนินการนัน้ก่อนถึงก าหนดท่ีจะต้องช าระคา่ธรรมเนียม ดงักลา่ว 
  การแจ้งตามวรรคสอง ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ิน ท าเป็นหนงัสือแจ้งให้ผู้ ได้รับใบอนญุาต  ผู้แจ้ง  
ผู้แทน  หรือผู้ รับมอบอ านาจจากผู้ได้รับใบอนญุาตหรือผู้แจ้งแล้วแตก่รณีทราบ ในกรณีไมพ่บตวัหรือไมย่อมรับ
หนงัสือให้สง่หนงัสือการแจ้ง   หรือค าสัง่โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือปิดหนงัสือนัน้ไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย  
ณ ภมูิล าเนา หรือส านกังานท าการงานของผู้ ต้องรับหนงัสือและให้ถือวา่ผู้นัน้ได้ทราบหนงัสือดงักล่าวแล้วตัง้แต่
เวลาท่ีหนงัสือไปถึงหรือวนัปิดหนงัสือ แล้วแตก่รณี 
 ข้อ 19  ใบอนญุาตหรือหนงัสือรับรองการแจ้งฉบบัหนึง่ให้ใช้ได้เฉพาะสถานท่ีแหง่เดียวท่ีได้ระบไุว้ใน
ใบอนญุาตหรือหนงัสือรับรองการแจ้ง และต้องแสดงใบอนญุาต หรือหนงัสือรับรองการแจ้งไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้
ชดัเจน และให้ใช้ได้เฉพาะผู้ รับใบอนญุาตหรือผู้ รับหนงัสือรับรองการแจ้งเทา่นัน้ 
 ข้อ 20  ใบอนญุาตหรือหนงัสือรับรองการแจ้ง ต้องแสดงใบอนญุาต หรือหนงัสือรับรองการแจ้งโดย
เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารตลอดเวลาท่ีด าเนินกิจการ 
 ข้อ 21  ผู้ได้รับใบอนญุาตหรือผู้ได้รับหนงัสือรับรองการแจ้ง ต้องแสดงใบอนญุาต หรือหนงัสือรับรองการ
แจ้งโดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารตลอดเวลาท่ีด าเนินกิจการ 
 ข้อ 22  เม่ือผู้ ได้รับใบอนญุาตหรือผู้ได้รับหนงัสือรับรองการแจ้งผู้ใดประสงค์ขอตอ่อายใุบอนญุาตหรือขอ
ตอ่อายหุนงัสือรับรองการแจ้งให้ย่ืนค าขอตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินตามแบบ  ส.อ. 8  พร้อมกบัช าระคา่ธรรมเนียม 
ก่อนใบอนญุาตหรือหนงัสือรับรองการแจ้งสิน้อายุ 
 ข้อ 23  เม่ือผู้ ได้รับใบอนญุาต หรือผู้ได้รับหนงัสือรับรองการแจ้งไมป่ระสงค์จะประกอบกิจการตอ่ไปให้ย่ืน
ค าร้องบอกเลิกการด าเนินการตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินตามแบบ ส.อ.9  ก่อนถึงก าหนดการเสียคา่ธรรมเนียมครัง้
ตอ่ไป 
 ข้อ 24  หากผู้ได้รับใบอนญุาต หรือผู้ได้รับหนงัสือรับรองการแจ้งประสงค์ จะแก้ไขรายการในใบอนญุาต
หรือหนงัสือรับรองการแจ้ง ให้ย่ืนค าร้องตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินตามแบบ ส.อ. 9  
 ข้อ 25  หากปรากฏวา่ใบอนญุาตหรือหนงัสือรับรองการแจ้งสญูหาย ถกูท าลาย หรือช ารุด ในสาระส าคญั 
ผู้ ได้รับใบอนญุาตหรือผู้ได้รับหนงัสือรับรองการแจ้งแล้วแตก่รณี จะต้องย่ืนค าขอตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ิน ตามแบบ 
ส.อ. 9  เพ่ือขอรับใบแทนใบอนญุาตหรือใบแทนหนงัสือรับรองการแจ้งใหมภ่ายในสิบห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้ทราบถึง
การสญูหาย ถกูท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคญั แล้วแตก่รณี พร้อมหลกัฐานดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) เอกสารการแจ้งความตอ่เจ้าหน้าท่ีต ารวจ  กรณีการสญูหายหรือถกูท าลาย 
(2) ใบอนญุาตหรือหนงัสือรับรองการแจ้งเดมิ กรณีช ารุดในสาระส าคญั 
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ข้อ 26  การออกใบแทนใบอนญุาต หรือใบแทนหนงัสือรับรองการแจ้งใหม ่ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินด าเนิน 
การตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขดงันี ้
  (1)  การออกใบแทนใบอนญุาตหรือใบแทนหนงัสือรับรองการแจ้งให้ใช้ แบบ ส.อ. 4  หรือแบบ  
ส.อ. 5 หรือแบบ ส.อ. 6 หรือแบบ ส.อ. 7 แล้วแตก่รณีโดยประทบัตราสีแดงค าวา่  “ใบแทน” ก ากบัไว้ด้วยและให้มี
วนั เดือน ปี ท่ีออกใบแทน พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือเจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากเจ้าพนกังาน
ท้องถ่ินในใบแทนและต้นขัว้ใบแทน 
  (2)  บนัทึกด้านหลงัต้นขัว้ใบอนญุาต หรือหนงัสือรับรองการแจ้งเดมิ ระบสุาเหตกุารสญูหายถกู
ท าลายหรือช ารุดในสาระส าคญัของใบอนญุาตหรือหนงัสือรับรองการแจ้งเดมิแล้วแตก่รณี และเลม่ท่ี เลขท่ี  ปี 
พ.ศ. ของใบแทนอนญุาตหรือใบแทนหนงัสือรับรองการแจ้ง 

ข้อ 27  ให้ใช้แบบพิมพ์ตา่ง ๆ ตามท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบญัญตัอิงค์การบริหารสว่นต าบลนี ้ดงัตอ่ไปนี  ้
  (1)  ค าขอรับใบอนญุาตจดัตัง้สถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารให้ใช้แบบ ส.อ. 1 
  (2)  ค าขอรับหนงัสือรับรองการแจ้งจดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหารให้ใช้ 
แบบ ส.อ. 2 

(3) ใบรับแจ้งการจดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหารให้ใช้แบบ ส.อ.3 
(4)  ใบอนญุาตจดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารให้ใช้ แบบ ส.อ.4 
(5)  ใบอนญุาตจดัตัง้สถานท่ีสะสมอาหารให้ใช้แบบ ส.อ.5 
(6)  หนงัสือรับรองการแจ้งจดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารให้ใช้แบบ ส.อ.6 
(7)  หนงัสือรับรองการแจ้งจดัตัง้สถานท่ีสะสมอาหารให้ใช้แบบ ส.อ.7 
(8)  ค าขอตอ่อายใุบอนญุาตหรือขอตอ่อายหุนงัสือรับรองการแจ้งเพ่ือจดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ย

อาหาร หรือสะสมอาหาร ให้ใช้แบบ ส.อ.8 
(9)  ค าร้องขออนญุาตการตา่ง ๆ  ให้ใช้แบบ ส.อ.9 

 
 

หมวด  3 
บทก าหนดโทษ 

 

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

ข้อ 28  ผู้ รับใบอนญุาตหรือผู้ รับรองการแจ้งคนใดกระท าความผิดโดยฝ่าฝืนพระราชบญัญตักิาร 
สาธารณสขุ พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ  พ.ศ. 2535  หรือ
ข้อบญัญัตอิงค์การบริหารสว่นต าบลนีห้รือเง่ือนไขในใบอนญุาต เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจสัง่พกัใช้ใบอนญุาต
ได้ภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตต้่องไมเ่กินสิบห้าวนั และมีอ านาจสัง่ให้เพิกถอนใบอนญุาต เม่ือปรากฏวา่ผู้ รับ
ใบอนญุาตถกูสัง่พกัใช้ใบอนญุาต ตัง้แตส่องครัง้ขึน้ไป และมีเหตท่ีุจะต้องถกูสัง่พกัใช้ใบอนญุาตอีก 
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ข้อ 29  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อหนึง่ข้อใดแหง่ข้อบญัญัตอิงค์การบริหารสว่นต าบลนี ้มีความผิดตามมาตรา 45  
มาตรา 72  มาตรา 73 มาตรา 83  มาตรา 84  แหง่พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 
 ข้อ 30  ถ้าปรากฏขึน้วา่ผู้ รับใบอนญุาตหรือหนงัสือรับรองการแจ้งคนใดเป็นโรคติดตอ่หรือพาหะของ
โรคตดิตอ่ซึง่เจ้าพนกังานสาธารณสขุเห็นวา่ ถ้าอนญุาตให้ตัง้หรือใช้สถานท่ีเป็นท่ีจ าหนา่ยอาหารหรือสถานท่ี
สะสมอาหารตอ่ไปจะเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพประชาชน   ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจสัง่เพิกถอนใบอนญุาต
หรือหนงัสือรับรองการแจ้งผู้นัน้ได้ 
 

หมวด  4 
บทเฉพาะกาล 

 

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

 ข้อ 31  ผู้ รับใบอนญุาตตัง้หรือใช้สถานท่ีเอกชนเป็นสถานท่ีจ าหนา่ยอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหารก่อน
ใช้บงัคบัข้อบญัญตัิองค์การบริหารสว่นต าบลนี ้ให้ผู้นัน้ยงัคงประกอบกิจการนัน้ได้ตอ่ไปเสมือนเป็นผู้ ท่ีได้รับ
ใบอนญุาตหรือเป็นผู้ ท่ีได้แจ้ง และได้รับหนงัสือรับรองการแจ้งตามข้อบญัญัตอิงค์การบริหารสว่นต าบลนีแ้ล้ว แต่
เม่ือใบอนญุาตดงักล่าวสิน้อาย ุและผู้นัน้ยงัคงประสงค์จะด าเนินการตอ่ไปผู้นัน้จะต้องด าเนินการขอรับใบอนญุาต
หรือแจ้งตามข้อบญัญตัิองค์การบริหารสว่นต าบลนีก้่อนด าเนินการ 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี ......... เดือน…………………………  พ.ศ. 2548 
 

     (ลงช่ือ)…………………………… 
    ( นายทองหลอ่  ช้างสีทา ) 

                นายกองค์การบริหารสว่นต าบลโป่งตาลอง 
 

  ขอรับรองวา่ข้อบญัญตัิองค์การบริหารสว่นต าบล ฉบบันีไ้ด้ผา่นความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารสว่นต าบลโป่งตาลอง  ในคราวประชมุสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  สมยัสามญั สมยัท่ี   1   
ครัง้ท่ี  1/2548  เม่ือวนัท่ี   24 - 25   กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  2548  จริง 
 
 

        (ลงช่ือ) ………………………….. 
        (นายวิฑรูย์   สินทอง) 

   ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลโป่งตาลอง 
    เห็นชอบ 

 

(ลงช่ือ)……………………… 
          ( นายสพุล  ลีมางกรู) 
            นายอ าเภอปากช่อง 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตัง้สถานที่จ าหน่ายอาหาร 

และสถานที่สะสมอาหาร 
  

ล าดับที่ พืน้ท่ีประกอบอาหาร 
ค่าธรรมเนียมฉบับละ (ต่อปี) 

บาท สตางค์ 
1. 
2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

พืน้ท่ีประกอบการไมเ่กิน  10  ตารางเมตร 
พืน้ท่ีประกอบการเกิน  10  ตารางเมตร  
แตไ่มเ่กิน   25  ตารางเมตร 
พืน้ท่ีประกอบการเกิน  25  ตารางเมตร   
แตไ่มเ่กิน   50  ตารางเมตร 
พืน้ท่ีประกอบการเกิน  50  ตารางเมตร 
แตไ่มเ่กิน  100  ตารางเมตร 
พืน้ท่ีประกอบการเกิน  100  ตารางเมตร 
แตไ่มเ่กิน  200  ตารางเมตร 

30 
 

50 
 

80 
 

100 
 

200 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจัดตัง้สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร 
 

ล าดับที่ พืน้ท่ีประกอบอาหาร 
ค่าธรรมเนียมฉบับละ (ต่อปี) 

บาท สตางค์ 
 1. 

 
2. 
 

3. 

พืน้ท่ีประกอบการเกิน  200  ตารางเมตร 
แตไ่มเ่กิน  250  ตารางเมตร 
พืน้ท่ีประกอบการเกิน  250  ตารางเมตรขึน้ไป 
แตไ่มเ่กิน  300  ตารางเมตร 
พืน้ท่ีประกอบการเกิน  300  ตารางเมตรขึน้ไป 

 
700 

 
900 

1,200 

 
- 
 
- 
- 

 

บัญชีก าหนดจ านวนส้วมชาย – หญิง และอ่างล้างมือส าหรับสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร 
 

จ านวนเก้าอีส้ าหรับลูกค้า 
ห้องน า้ชาย ห้องน า้หญิง 

ส้วม อ่างล้างมือ ที่ปัสสาวะ ส้วม อ่างล้างมือ 
20 – 30  ตวั  ให้มีส้วม  1  ท่ี  อา่งล้างมือ  1  ท่ี  และท่ีปัสสาวะ  1  ท่ี ใช้ร่วมกนัระหวา่ง 

 เพศชายและเพศหญิง 
31 – 50  ตวั 
51 – 70  ตวั 
71 – 100  ตวั 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

 



13 
แบบ ส.อ. 1 

ค าขอรับใบอนุญาต 
จัดตัง้สถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

เขียนท่ี………………………………………. 
วนัท่ี……….เดือน…………………….พ.ศ…………. 

 ข้าพเจ้า  (   ) บคุคลธรรมดา  (   )  นิตบิคุคล  ช่ือ……………………อาย…ุ…..ปี สญัชาติ………………. 
เลขประจ าตวัประชาชนเลขท่ี………………..อยูบ้่าน/ส านกังานเลขท่ี………….ตรอก/ซอย………………………. 
ถนน……………….หมูท่ี่……...แขวง/ต าบล………………….เขต/อ าเภอ……………จงัหวดั……..…………….. 
ขอย่ืนค าขอรับใบอนญุาตจดัตัง้สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร,สถานท่ีสะสมอาหารตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินดงัตอ่ไปนี ้
 1.  สถานท่ีช่ือ………………………………………………………..เพ่ือจ าหนา่ยอาหารหรือสะสมอาหาร 
(ระบชุนิดหรือประเภทของอาหาร) ………………………………………………………………………………….. 
 2.  สถานท่ีตัง้เลขท่ี………ตรอก/ซอย…………….ถนน……………..หมูท่ี่……ต าบล…………………... 
อ าเภอ…………..จงัหวดั……………โทรศพัท์…………..จ านวนพืน้ท่ีประกอบการ……………….….ตารางเมตร 
 3.  ผู้จดัการสถานท่ีแหง่นีคื้อ…………………..อาย…ุ…….ปี สญัชาติ…………อยูบ้่านเลขท่ี……….…. 
ตรอก/ซอย…..ถนน……หมูท่ี่…….แขวง/ต าบล……….เขต/อ าเภอ……..จงัหวดั………..โทรศพัท์…………….… 
 4.  พร้อมค าขอนีข้้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ มาด้วยแล้วคือ 
  4.1  ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานท่ีประกอบการ หากเป็นนิตบิคุคลให้น าส าเนาหนงัสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบคุคลมาประกอบด้วย 

4.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ขอรับใบอนญุาต 
4.3 หลกัฐานแสดงวา่อาคารนัน้สามารถใช้ประกอบการได้โดยถกูต้องตามกฎหมายว่าด้วยการ 

ควบคมุอาคาร 
    4.4  กรณีเจ้าของไมส่ามารถมาย่ืนค าขอด้วยตนเองได้ให้ผู้ รับมอบอ านาจน าหนงัสือมอบอ านาจ
ท่ีถกูต้องตามกฎหมายพร้อมบตัรประจ าตวัของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจมาแสดง 
  4.5  แผนท่ีสงัเขป แสดงสถานท่ีตัง้สถานประกอบการ 
 

 
 
 

ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนีเ้ป็นความจริงทุกประการ 
 
(ลงช่ือ)…………………..……………….ผู้ขอรับใบอนญุาต             

(……………………….……………) 
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แบบ สอ.2 

ค าขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 
จัดตัง้สถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

 เขียนท่ี………………………………………. 
วนัท่ี……….เดอืน…………………….พ.ศ…………. 

 ข้าพเจ้า  (   ) บคุคลธรรมดา  (   )  นิตบิคุคล  ช่ือ……………………อาย…ุ…..ปี สญัชาติ…………….… 
เลขประจ าตวัประชาชนเลขท่ี………………..อยูบ้่าน/ส านกังานเลขท่ี…………….….ตรอก/ซอย………………… 
ถนน…………หมูท่ี่……....แขวง/ต าบล………….เขต/อ าเภอ………………จงัหวดั……………โทรศพัท์………... 
ขอย่ืนค าขอรับหนงัสือรับรองการแจ้งจดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหาร,สถานท่ีสะสมอาหารตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ิน
ดงัตอ่ไปนี ้
 1.  สถานท่ีช่ือ………………………………………………………...เพ่ือจ าหนา่ยอาหารหรือสะสมอาหาร 
(ระบชุนิดหรือประเภทของอาหาร) …………………………………………………………………………..………. 
 2.  สถานท่ีตัง้เลขท่ี………ตรอก/ซอย……….ถนน…………………..หมูท่ี่…………..ต าบล…………….. 
อ าเภอ……………..จงัหวดั……………โทรศพัท์…………..จ านวนพืน้ท่ีประกอบการ………………...ตารางเมตร 
 3.  ผู้จดัการสถานท่ีแหง่นีคื้อ…………………..อาย…ุ…….ปี สญัชาติ…………อยูบ้่านเลขท่ี…………... 
ตรอก/ซอย…..ถนน……หมูท่ี่…….แขวง/ต าบล……….เขต/อ าเภอ………..จงัหวดั………..โทรศพัท์…………..… 
 4.  พร้อมค าขอนีข้้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ มาด้วยแล้วคือ 

4.1  ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานท่ีประกอบการ หากเป็นนิตบิคุคลให้น าส าเนาหนงัสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบคุคลมาประกอบด้วย 

4.2  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ขอรับใบอนญุาต 
4.3  หลกัฐานแสดงวา่อาคารนัน้สามารถใช้ประกอบได้โดยถกูต้องตามกฎหมายวา่ด้วยการ

ควบคมุอาคาร  
4.4 กรณีเจ้าของไมส่ามารถมาย่ืนค าขอด้วยตนเองได้ให้ผู้ รับมอบอ านาจน าหนงัสือมอบ 

อ านาจท่ีถกูต้องตามกฎหมายพร้อมบตัรประจ าตวัของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจมาแสดง 
  4.5  แผนท่ีสงัเขป แสดงสถานท่ีตัง้สถานประกอบการ 
 

 
 
 

ขอรับรองวา่ข้อความในแบบค าขอนีเ้ป็นความจริงทกุประการ 
 

         (ลงช่ือ)…………………..……………….ผู้แจ้ง 
                 (……………………………………) 
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แบบ สอ.3 

ตราครุฑ 
ใบรับแจ้งการจัดตัง้สถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร 

 
ท่ี………/………….               ท่ีท าการองค์การบริหารสว่นต าบล………………. 

วนัท่ี…………..เดือน…………………...พ.ศ………..……. 
  ข้าพเจ้า…………………………………………….…เจ้าพนกังานท้องถ่ินได้รับการแจ้งจาก 
…………………………………………………………………………เพ่ือขอรับหนงัสือรับรองการแจ้งจดัตัง้ 
(   )  สถานท่ีจ าหนา่ยอาหาร  (   )  สถานท่ีสะสมอาหาร สถานท่ีช่ือ……………………………เลขท่ี………. 
ตรอก/ซอย…..…….……….ถนน……..…..………ต าบล……………………….อ าเภอ…………………….. 
จงัหวดั………………………… 
 

   (ลงช่ือ)…………………………… 
เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 

 
ส านกังานปลดั อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ เจ้าพนกังานท้องถ่ินจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน  7  วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีได้รับการแจ้ง 
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แบบ  สอ. 4 

ตราครุฑ 
ใบอนุญาตจัดตัง้สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร 

 

เลม่ท่ี…………เลขท่ี…………/…………                       ท่ีท าการองค์การบริหารสว่นต าบล……….. 
   

อนญุาตให้ (  ) บคุคลธรรมดา  (  ) นิตบิคุคล ช่ือ……………………….……..อาย…ุ…….ปี 
สญัชาติ…….เลขประจ าตวัประชาชนเลขท่ี………..อยูบ้่านเลขท่ี/ส านกังานเลขท่ี………ตรอก/ซอย……….. 
ถนน…….หมูท่ี่………แขวง/ต าบล…….เขต/อ าเภอ……………จงัหวดั……………….โทรศพัท์…………… 
  1.  จดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารประเภท…………………………………………………… 
สถานท่ีช่ือ…………………………….พืน้ท่ีประกอบการ…………………………………………ตารางเมตร 
  2.  ตัง้อยูเ่ลขท่ี…….ตรอก/ซอย………….ถนน…………..หมูท่ี่…………ต าบล…………… 
อ าเภอ…………………..จงัหวดั…………………โทรศพัท์……………… 
  3.  คา่ธรรมเนียมฉบบัละ………บาทตอ่ปี  ใบเสร็จรับเงินเลม่ท่ี…………เลขท่ี……………. 
วนัท่ี……….เดือน………………..พ.ศ…………. 
  4.  ผู้ได้รับใบอนญุาตต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
   4.1  ต้องปฏิบตัิตามข้อบญัญตัอิงค์การบริหารสว่นต าบลโป่งตาลอง ว่าด้วยสถานท่ี
จ าหนา่ยอาหาร   และสถานท่ีสะสมอาหาร และปฏิบตักิารอ่ืนใดเก่ียวด้วยสขุลกัษณะตามค าแนะน าของ          
เจ้าพนกังานสาธารณสขุ ค าสัง่เจ้าพนกังานท้องถ่ิน รวมทัง้ระเบียบ ข้อบญัญตัิ และค าสัง่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งตาลอง 

4.2 ………………………………………………………………………… 
4.3 ………………………………………………………………………… 

ออกให้ ณ วนัท่ี…….เดือน…………….พ.ศ…………สิน้อายวุนัท่ี……เดือน…………..พ.ศ…… 
 

   (ลงช่ือ)…………………………..…. 
(……………………………..) 
       เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 

รายการต่ออายุใบอนุญาต 
ว / ด / ป 
อนุญาต 

ว / ด / ป 
สิน้อายุ 

ใบเสร็จรับเงิน ลงช่ือ 
เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

  เล่มที่ เลขที่ ว / ด / ป  

      
ค าเตือน  แสดงใบอนญุาตนีใ้นท่ีเปิดเผย  ณ  สถานท่ีท่ีได้รับอนญุาต 



17  
แบบ  สอ. 5 

ตราครุฑ 
ใบอนุญาตจัดตัง้สถานท่ีสะสมอาหาร 

 

เลม่ท่ี…………เลขท่ี…………/…………        ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล…………… 
 อนญุาตให้ (  ) บคุคลธรรมดา  (  ) นิตบิคุคล ช่ือ………………………………….อาย…ุ…….….ปี 
สญัชาติ…….เลขประจ าตวัประชาชนเลขท่ี……….อยู่บ้านเลขท่ี/ส านกังานเลขท่ี………ตรอก/ซอย……….. 
ถนน…….หมูท่ี่……แขวง/ต าบล……….เขต/อ าเภอ……………จงัหวดั……………….โทรศพัท์…………… 
  1.  จดัตัง้สถานท่ีสะสมอาหารประเภท….…………………………………………………… 
สถานท่ีช่ือ……………………….พืน้ท่ีประกอบการ………………………………………………ตารางเมตร 
  2.  ตัง้อยูเ่ลขท่ี….ตรอก/ซอย……….ถนน………………..หมูท่ี่…………ต าบล…………… 
อ าเภอ…………………..จงัหวดั…………………โทรศพัท์……………… 
  3.  คา่ธรรมเนียมฉบบัละ………บาทตอ่ปี  ใบเสร็จรับเงินเลม่ท่ี…………เลขท่ี……………. 
  4.  ผู้ได้รับใบอนญุาตต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
   4.1  ต้องปฏิบตัิตามข้อบญัญตัอิงค์การบริหารสว่นต าบลโป่งตาลอง ว่าด้วยสถานท่ี
จ าหนา่ยอาหาร และสถานท่ีสะสมอาหาร และปฏิบตักิารอ่ืนใดเก่ียวด้วยสขุลกัษณะตามค าแนะน าของเจ้า
พนกังานสาธารณสขุ ค าสัง่เจ้าพนกังานท้องถ่ิน รวมทัง้ระเบียบ ข้อบญัญตัิ และค าสัง่ขององค์การบริหารสว่น
ต าบลโป่งตาลอง 

4.2 ………………………………………………………………………… 
4.3  ………………………………………………………………………… 

ออกให้ ณ วนัท่ี……เดือน……….พ.ศ………สิน้อายวุนัท่ี……เดือน……………..พ.ศ…… 
 

   (ลงช่ือ)……………..………………. 
(……………………………..) 
        เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 

 
รายการต่ออายุใบอนุญาต 

 

ว / ด / ป 
อนุญาต 

ว / ด / ป 
สิน้อายุ ใบเสร็จรับเงิน 

ลงช่ือ 
เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

  เล่มที่ เลขที่ ว / ด / ป  
  

 
    

ค าเตือน  แสดงใบอนญุาตนีใ้นท่ีเปิดเผย  ณ  สถานท่ีท่ีได้รับอนญุาต 



18  
แบบ  สอ. 6 

ตราครุฑ 
หนังสือรับรองการรับแจ้งจัดตัง้สถานที่จ าหน่ายอาหาร 

 

เลม่ท่ี…………เลขท่ี…………/…………                            ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล…………….. 
   

เจ้าพนกังานท้องถ่ินออกหนงัสือรับรองให้ (  ) บคุคลธรรมดา  (  ) นิติบคุคล ช่ือ……………... 
อาย…ุ…….ปี  สญัชาติ….…….เลขประจ าตวัประชาชนเลขท่ี…………..อยู่บ้านเลขท่ี/ส านกังานเลขท่ี………. 
ตรอก/ซอย…..ถนน…….หมูท่ี่……แขวง/ต าบล……….เขต/อ าเภอ…………จงัหวดั………….โทรศพัท์……… 
  1.  จดัตัง้สถานท่ีสะสมอาหารประเภท….…………………………………………………… 
สถานท่ีช่ือ……………………….พืน้ท่ีประกอบการ………………………………………………ตารางเมตร 
  2.  ตัง้อยูเ่ลขท่ี…….ตรอก/ซอย……….ถนน…………..หมูท่ี่…………ต าบล……………… 
อ าเภอ…………………..จงัหวดั…………………โทรศพัท์……………… 
  3.  คา่ธรรมเนียมฉบบัละ………บาทตอ่ปี  ใบเสร็จรับเงินเลม่ท่ี…………เลขท่ี……………. 
  4.  ผู้ได้รับใบอนญุาตต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
   4.1  ต้องปฏิบตัิตามข้อบญัญตัอิงค์การบริหารสว่นต าบลโป่งตาลอง ว่าด้วยสถานท่ี
จ าหนา่ยอาหาร และสถานท่ีสะสมอาหาร และปฏิบตัิการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสขุลกัษณะตามค าแนะน าของ 
เจ้าพนกังานสาธารณสขุ ค าสัง่เจ้าพนกังานท้องถ่ิน รวมทัง้ระเบียบ ข้อบญัญตัิ และค าสัง่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งตาลอง 

4.2  ………………………………………………………………………… 
4.3  ………………………………………………………………………… 

ออกให้ ณ วนัท่ี……เดือน………….พ.ศ………สิน้อายวุนัท่ี……เดือน…………..พ.ศ…… 
 

   (ลงช่ือ)……………………..………. 
(……………………………..) 

 
รายการต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง 

 

ว / ด / ป 
อนุญาต 

ว / ด / ป 
สิน้อายุ ใบเสร็จรับเงิน 

ลงช่ือ 
เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

  เลม่ท่ี เลขท่ี ว / ด / ป  
  

 
    

ค าเตือน  แสดงหนงัสือรับรองการแจ้งนีไ้ว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีท่ีได้รับหนงัสือรับรองการแจ้ง 
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ตราครุฑ 
หนังสือรับรองการรับแจ้งจัดตัง้สถานที่สะสมอาหาร 

 

เลม่ท่ี…………เลขท่ี…………/…………                            ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล…………….. 
 

  เจ้าพนกังานท้องถ่ินออกหนงัสือรับรองให้ (  ) บคุคลธรรมดา  (  ) นิติบคุคล ช่ือ…………..…
อาย…ุ…….ปี  สญัชาติ…..เลขประจ าตวัประชาชนเลขท่ี………..อยูบ้่านเลขท่ี/ส านกังานเลขท่ี……………...
ตรอก/ซอย….ถนน….หมูท่ี่………แขวง/ต าบล……….เขต/อ าเภอ………จงัหวดั………..โทรศพัท์…………. 
  1.  จดัตัง้สถานท่ีสะสมอาหารประเภท….……………………………………………………. 
สถานท่ีช่ือ………………………….พืน้ท่ีประกอบการ……………..……………………………ตารางเมตร 
  2.  ตัง้อยูเ่ลขท่ี…….ตรอก/ซอย……….ถนน……………..หมูท่ี่…………ต าบล……………. 
อ าเภอ…………………..จงัหวดั…………………โทรศพัท์……………… 
  3.  คา่ธรรมเนียมฉบบัละ…………..บาทตอ่ปี  ใบเสร็จรับเงินเลม่ท่ี………..…เลขท่ี…….… 
วนัท่ี…….เดือน……………พ.ศ……… 
  4.  ผู้ได้รับใบอนญุาตต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
      4.1  ต้องปฏิบตัิตามข้อบญัญตัอิงค์การบริหารสว่นต าบลโป่งตาลอง วา่ด้วยสถานท่ีจ าหนา่ย
อาหาร และสถานท่ีสะสมอาหาร และปฏิบตักิารอ่ืนใดเก่ียวด้วยสขุลกัษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนกังาน
สาธารณสขุ ค าสัง่เจ้าพนกังานสว่นท้องถ่ิน รวมทัง้ระเบียบ ข้อบญัญัต ิและค าสัง่ขององค์การบริหารสว่นต าบล
โป่งตาลอง 

4.2  ………………………………………………………………………… 
4.3  ………………………………………………………………………… 

ออกให้ ณ วนัท่ี……เดือน………….พ.ศ………สิน้อายวุนัท่ี……เดือน…………..พ.ศ…… 
 

    (ลงช่ือ)……………….……………. 
(……………………………..) 
        เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 

 
รายการต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง 

ว / ด / ป 
อนุญาต 

ว / ด / ป 
สิน้อายุ 

ใบเสร็จรับเงิน ลงช่ือ 
เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

  เลม่ท่ี เลขท่ี ว / ด / ป  
      
ค าเตือน  แสดงหนงัสือรับรองการแจ้งนีไ้ว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีท่ีได้รับหนงัสือรับรองการแจ้ง 
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ค าขอต่ออายุใบอนุญาตหรือขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง 
จัดตัง้สถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

เขียนท่ี……………………………………….. 
วนัท่ี……….เดือน…………………พ.ศ………. 

 ข้าพเจ้า  (  ) บคุคลธรรมดา  (  ) นิตบิคุคล ช่ือ…………………..อาย…ุ…….ปี  สญัชาติ……….………..
เลขประจ าตวัประชาชนเลขท่ี……………...อยู่บ้านเลขท่ี/ส านกังานเลขท่ี………ตรอก/ซอย………ถนน………….
หมูท่ี่……แขวง/ต าบล…………….เขต/อ าเภอ…….…………จงัหวดั……………….โทรศพัท์……………………. 
  1.  สถานท่ีช่ือ…………………………………………เพ่ือจ าหนา่ยอาหารหรือสะสมอาหาร (ระบุ
ชนิดหรือประเภทของอาหาร)…………………………...……………………………………………………………. 
  2.  สถานท่ีตัง้เลขท่ี……….ตรอก/ซอย…….….ถนน…………..หมูท่ี่…………ต าบล…………… 
อ าเภอ…………..จงัหวดั…………โทรศพัท์……………จ านวนพืน้ท่ีท่ีประกอบการ…………….ตารางเมตร 

3.  ผู้จดัการสถานท่ีแหง่นีคื้อ……………..อาย…ุ…….ปี สญัชาติ……….อยู่บ้านเลขท่ี………... 
ตรอก/ซอย……ถนน…..หมูท่ี่……แขวง/ต าบล…..…….เขต/อ าเภอ...……..จงัหวดั…………….โทรศพัท์……….. 
  4.  พร้อมค าขอนีข้้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ มาด้วยแล้วคือ 
           41  ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานท่ีขอตอ่อายใุบอนญุาตหรือขอตอ่อายหุนงัสือรับรองการ
แจ้งหากเป็นนิติบคุคลให้น าส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคลมาประกอบ 
        4.2  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ รับมอบใบอนญุาต, ผู้ขอตอ่อายหุนงัสือรับรองการ
แจ้ง 
               4.3  ใบอนญุาตหรือหนงัสือรับรองการแจ้ง 

 4.4  หลกัฐานแสดงวา่อาคารนัน้สามารถใช้ประกอบการได้โดยถกูต้องตามกฎหมายด้วย 
การควบคมุอาคาร 
                   4.5  กรณีเจ้าของไมส่ามารถย่ืนค าขอตอ่อายใุบอนญุาตหรือขอตอ่อายหุนงัสือรับรองแจ้งการ
ด้วยตนเองได้ ให้ผู้ รับมอบอ านาจน าหนงัสือมอบอ านาจท่ีถกูต้องตามกฎหมายพร้อมบตัรประจ าตวัของผู้มอบ
อ านาจและผู้ รับมอบอ านาจมาแสดง 

4.6  แผนท่ีสงัเขป แสดงสถานท่ีตัง้สถานประกอบการ 
 

 
 

 
ขอรับรองวา่ข้อความในแบบค าขอนีเ้ป็นความจริงทกุประการ 

        (ลงช่ือ)……………..…….………….ผู้ขอตอ่อายใุบอนญุาต 
 (………………………………..)หรือผู้ขอตอ่อายหุนงัสือรับรองการแจ้ง 



21  
แบบ  สอ.9 

ค าร้องขออนุญาตการต่าง ๆ 
 

เขียนท่ี…………………………………… 
วนัท่ี………เดือน………………….พ.ศ………. 

  

ข้าพเจ้า (   ) บคุคลธรรมดา  (   )  นิติบคุคล ช่ือ………………………….อาย…ุ……….ปี สญัชาติ……... 
เลขประจ าตวัประชาชนเลขท่ี……………………….…อยู่บ้าน/ส านกังานเลขท่ี……………………………………. 
ตรอก/ซอย…………………….ถนน………………หมูท่ี่…………แขวง/ต าบล……………………………….…… 
เขต/อ าเภอ………………………..จงัหวดั……………………โทรศพัท์…………………….. 
 ด้วย…………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………….………………………………………………… 
……….…………………….………………………………………………………………………………………… 
……….………………………………………………………………………………………………………………. 
……….………………..………………………….……………………………………………………………….…. 
……….………………………………………………………………………………………………………….…… 
……….………………………………………………………………………………………………………….…… 
 จงึมีความประสงค์……….…………………………………………………………………………………. 
……….……………………………………………………………………………………………………….……… 
……….…………………………………………………………………………………………………………….… 
  ขอรับรองวา่ข้อความตามค าร้องนีเ้ป็นความจริงทกุประการ 
 
 
 

(ลงช่ือ)……………..…………………ผู้ขออนญุาต 
    (…………………………………) 

 
 
 
 
 
 


