
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม   
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญตัิองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม  วาดวยสถานที่จําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหารในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับมาตรา  ๓๘  มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  

มาตรา  ๔๙  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๖  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๔  

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม  

โดยความเหน็ชอบของสภาองคการบรหิารสวนตําบลบานหินโงมและนายอําเภอสรางคอม  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม  เรื่อง  สถานที่

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๖๒”   

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม  ตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   

ขอ  ๓  บรรดากฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังอื่นใดขององคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม  

ที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน   

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้   

   “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม   

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น  

ใหมีหนาที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  พนักงานองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม  

ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีตามความในมาตรา  ๔๔  วรรคสองแหงพระราชบัญญัติ  

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

้หนา   ๒๖๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



  “อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก   

  (๑)  วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  แตไมรวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  

หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้นแลวแตกรณี   

  (๒)  วัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใชหรือเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมทั้งวัตถุเจือปน  

อาหาร  สีและเครื่องปรุงแตงกล่ินรส   

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่

หรือที่สาธารณะที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที  

ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับบริโภค  ณ  ที่นั้นหรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม   

  “สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด  ๆ  ที่มิใชที่

หรือทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด  

ซึ่งตองนําไปทํา  ประกอบ  หรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง   

   “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น   

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุง  

พลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  หรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนนตลาด  

ที่เล้ียงสัตวหรือที่อื่น   

   “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   

  “ตลาด”  หมายความวา  สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคา

ประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลวหรือของเสียงาย  

ทั้งนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณที่จัดไว

สําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตาม

วันท่ีกําหนด   

้หนา   ๒๖๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ขอ  ๕  หามมิใหผูใดจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่

เกินสองรอยตารางเมตร  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  กรณีที่สถานที่จําหนายอาหาร

หรือสถานท่ีสะสมอาหารมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  เพ่ือขอรับ

หนังสือรับรองการแจง   

ขอ ๖ ความในขอ  ๕  ไมใชบังคับแกการประกอบการ  ดังนี้   

  (๑)  การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   

  (๒)  การขายของในตลาด   

  (๓)  การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ   

ขอ ๗ ผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารตองจัดสถานที่ใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังตอไปนี้   

  (ก) สถานที่สะสมอาหาร   

   (๑)  ไมอยูในบริเวณท่ีนาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ   

   (๒)  พ้ืนทําดวยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดงาย   

   (๓) จัดใหมีระบบการระบายน้าํอยางเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน

ที่องคการบริหารสวนตําบลบานหินโงมกําหนด 

   (๔)  จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ

ตามเกณฑมาตรฐานที่องคการบริหารสวนตําบลบานหินโงมกําหนด   

   (๕)  จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน 

ที่องคการบริหารสวนตําบลบานหินโงมกําหนด   

   (๖)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ   

   (๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

พนักงานเจาหนาที่และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหาร

สวนตําบลบานหินโงม 

้หนา   ๒๗๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



   (ข) สถานที่จําหนายอาหาร   

   (๑)  จัดสถานที่ตามท่ีกําหนดใน  ขอ  (ก)  (๑) – (๖)   

   (๒)  จัดใหมีโตะ  เกาอ้ี  หรือท่ีนั่งอยางอ่ืนซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และเปน

ระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ   

   (๓)  ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารตองมีพ้ืนที่ทําความสะอาดงาย   

   (๔)  จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา  ประกอบ  ปรุง  

เก็บ  และการบริโภคอาหารไวใหเพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน 

ที่องคการบริหารสวนตําบลบานหินโงมกําหนด   

   (๕)  จัดใหมีบริเวณและท่ีสําหรับทําความสะอาดภาชนะตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ   

ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะเพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ   

   (๖)  จัดใหมีที่สําหรับลางมือพรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ   

   (๗)  จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมท้ังปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ

เนื่องจากการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร   

   (๘)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ัง

ของเจาพนักงานทองถิ่น   

   (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

พนักงานเจาหนาที่  และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหาร

สวนตําบลบานหินโงม 

ขอ  ๘  อาคารท่ีใชเปนสถานที่ประกอบการตองมีหลักฐานแสดงวา  สามารถใชประกอบการนั้นได

โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร   

ขอ ๙ ใหองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม  มีอํานาจผอนผันใหผูขอรับใบอนุญาต   

ผูขอหนังสือรับรองการแจง  งดเวนการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ  ๗  และขอ  ๘  เพียงเทาที่

เห็นสมควรหรอืจะเปล่ียนแปลงอยางใดเพ่ือใหเหมาะสมแกกิจการซึ่งใหควบคุมนั้น  ทั้งนี้  การผอนผันนั้น

ตองไมเปนเหตุกระทบกระเทือนถึงสุขภาพอนามัยของประชาชน   

้หนา   ๒๗๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ขอ ๑๐ ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองดูแลรักษาสถานที่จําหนายอาหาร

และสถานที่สะสมอาหารใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้   

  (๑)  รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกันและกําจัดสัตวนําโรค   

  (๒)  ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดท่ีรองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  ไมใหเปน 

ที่เพาะพันธุแมลงและสัตวนําโรคได  และตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ   

  (๓)  รักษาสวมใหถูกตองดวยสุขลักษณะอยูเสมอ   

  (๔)  จัดส่ิงของเครือ่งใชและอุปกรณใหเปนระเบียบเรียบรอยและรักษาใหสะอาดอยูเสมอ   

  (๕)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

พนักงานเจาหนาที่และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหาร

สวนตําบลบานหินโงม 

ขอ  ๑๑  ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจง  จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร

ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑเกีย่วกับสุขลักษณะของอาคาร  กรรมวิธีการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  

เก็บรักษาอาหาร  ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ  น้ําใช  และของอื่น ๆ  รวมทั้งสุขลักษณะสวนตัว  

ของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหารและผูใหบริการ  ดังตอไปนี้   

  (๑)  วางเก็บอาหารกอนปรุงในที่สะอาด  ถูกสุขลักษณะรวมทั้งจัดใหมีการปองกัน

สัตวนําโรคในสถานที่นั้น   

  (๒)  ใชเครื่องปกปดอาหารรวมทั้งภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา

ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละออง  และส่ิงที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ตลอดจนรักษา

เครื่องปกปดนั้นใหสะอาดและใชการไดอยูเสมอ   

  (๓)  น้ําแข็งสําหรับใชบริโภคตองจัดเก็บไวใชในภาชนะที่ถูกสุขลักษณะสามารถปองกัน

ส่ิงปนเปอนได  และหามนําอาหารหรือของส่ิงใดแชหรือเก็บรวบรวมไวดวยกัน   

  (๔)  การทุบ  บดน้ําแข็ง  ตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะและสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้ง

ปองกันมิใหมีเสียงอันเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น   

  (๕)  ในกรณีที่มีผาเช็ดหนาใหบริการตองทําความสะอาดและผานความรอนฆาเชื้อโรค

หรือกรรมวิธีอื่นใดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  

้หนา   ๒๗๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



  (๖)  จัดใหมีน้ําสะอาดไวใหเพียงพอ   

  (๗)  ใชภาชนะหรือวัตถุท่ีสะอาด  ปลอดภัย  สําหรับปรุง  ใส  หรือหออาหาร  หรือน้ําแข็ง  

โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ   

  (๘)  ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาดและปฏิบัติตน

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคล   

  (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

พนักงานเจาหนาที่  และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังองคการบริหาร

สวนตําบลบานหินโงม   

ขอ  ๑๒  ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับรองการแจงตองไมเปนโรคติดตอ  และไมจาง

หรือใชบุคคลที่ปวยหรือมีเหตุควรเชื่อวาเปนโรคติดตอ  จําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร 

ขอ  ๑๓  ผูใดประสงคจะจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  ซึ่งมีพ้ืนท่ี 

เกินสองรอยตารางเมตร  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  พรอมหลักฐานตาง ๆ  

ที่องคการบริหารสวนตําบลบานหินโงมกําหนด   

ในกรณีที่สถานที่ตามวรรคหนึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร  ใหแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น

เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจงตามแบบ  พรอมทั้งหลักฐานตาง ๆ  เชนเดียวกับท่ีกําหนดไวในวรรคหนึ่ง  

กอนจัดตั้ง  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงใหออกใบรับแจงการจัดตั้งสถานท่ีแกผูแจงตามแบบ  เพ่ือใช

เปนหลักฐานในการประกอบกิจการตามที่แจงเปนการชั่วคราวในระหวางท่ีเจาพนักงานทองถิ่นยังมิได

ออกหนังสือรับรองการแจงใหตามที่ขอ   

ขอ  ๑๔  เมื่อเจาพนักงานทองถิน่ไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขออนุญาต

หรือการแจงแลว  ปรากฏวาถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไวใหออกใบอนุญาตตามแบบ  

หรือออกหนังสือรับรองการแจงตามแบบแลวแตกรณี   

ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้  ภายในกําหนด  

สิบหาวันนับแตวันที่ผูไดรับใบอนุญาต  ผูแจง  ผูแทนหรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาตหรือแจง  

แลวแตกรณี  ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการที่จะตองชําระคาธรรมเนียมดังกลาว   

้หนา   ๒๗๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



การแจงความตามวรรคสอง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นทําเปนหนังสือแจงใหผูไดรับใบอนุญาต   

ผูแจง  ผูแทน  หรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงแลวแตกรณีทราบ  ในกรณีไมพบตัว

หรือไมยอมรบัหนงัสือ  ใหสงหนังสือการแจงหรือคาํส่ังทางไปรษณียตอบรับ  หรือปดหนังสือนั้นไวในที่เปดเผย

เห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักงานทําการของผูรับหนังสือและใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือดังกลาวแลว

ตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันเปดหนังสือแลวแตกรณี   

ขอ  ๑๕  เมื่อผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  

หรือขอตออายุหนังสือรับรองการแจง  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบพรอมกับชําระคาธรรมเนียม

กอนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงส้ินอายุ   

ขอ  ๑๖  ใบอนุญาตหรือใบรับรองการแจงใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตหรือวันที่

ออกหนังสือรับรองการแจง   

ขอ  ๑๗  เมื่อผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงไมประสงคจะประกอบการตอไป

ใหย่ืนคํารองบอกเลิกกิจการตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนด   

ขอ  ๑๘  หากผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงประสงคจะแกไขรายการ 

ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงใหย่ืนคํารองขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนด   

ขอ  ๑๙  หากปรากฏวาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ในสาระสําคัญ  ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงแลวแตกรณี  จะตองย่ืนคําขอ 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนด  เพ่ือขอใบแทนใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหม  

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณี  

พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้   

  (๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจกรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย   

  (๒)  ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ   

ขอ ๒๐ การออกใบแทนใบอนุญาต  ใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหมใหเจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังนี้   

  (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหใชแบบ

แลวแตกรณีโดยประทับตราสีแดงคําวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทน  

พรอมท้ังลายมือชื่อ  เจาพนักงานทองถิ่น  หรือผูไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน   

้หนา   ๒๗๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



  (๒)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม  ระบุสาเหตุ  

การสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิมแลวแตกรณี  

และเลมที่  เลขที่  ป  พ.ศ.  ของใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจง   

ขอ  ๒๑  แบบพิมพตาง ๆ  ใหเปนไปตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงมประกาศกําหนด   

ขอ  ๒๒  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจระวางโทษได 

ตามอัตราที่เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาเห็นควร  ทั้งนี้  ตองไมเกินอัตราโทษตามที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กําหนดไว 

ขอ  ๒๓  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงมเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกประกาศ  คําส่ัง  ระเบียบ  ขอบัญญัติ  หรือคําส่ังอื่นใด  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไป 

ตามขอบัญญัตินี้   

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

กรม  สิมด ี

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานหนิโงม   

 

้หนา   ๒๗๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



                                                                                      

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม 

เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  2562 

 

ท่ี ประเภท คาธรรมเนียม

/บาท 

1 

 

 

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ี 

ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาด ตามมาตรา 38  
 

2,500 

 

 

2 

 

 

หนังสือรับรองการแจงการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีไมเกิน 200 ตารางเมตร และมิใชเปนการขายของในตลาด                 

ตามมาตรา 38  

 

500 

 

 

3 

 

ใบแทนใบอนุญาต  100 

 

4 ใบแทนหนังสือรับรองการแจงฯ  100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      

หนังสือยินยอมใหใชสถานที่ประกอบกจิการ 

 

 

           ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................ชื่อสกุล....................................................  
 
เชื้อชาติ.......................................สัญชาติ................................อายุ...........................ป    เปนเจาของอาคาร 

 
เลขท่ี………........ซอย.......................ถนน.............................ตําบล...........................อําเภอ......................................... 
 

จังหวัด.............................................. 
 
ยินยอมให   (นาย/นาง/นางสาว)........................................................ชื่อสกุล………………........................................  

 
เชื้อชาติ.............................สัญชาติ.........................อายุ....................ป อยูบานเลขท่ี.................ซอย........................ 
 

ถนน.........................ตําบล.........................อําเภอ..............................จังหวัด……………….................... ใชอาคาร 
 
เลขท่ีดังกลาวขางตน  ประกอบกิจการประเภท.............................................................................................ได  

 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  

 
      ลงชื่อ..................................................................เจาของอาคาร 

 

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

 ลงชื่อ.................................................................ผูใชอาคาร 

 

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

ลงชื่อ...................................................................พยาน 

 

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

 
ลงชื่อ...................................................................พยาน 

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



                                                                                      

แบบ สอ. 1 

คําขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร 

 

                                                                                  � ใบอนุญาต    � หนังสือรับองการแจง 
 

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

 
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................................ 
 

� เปนบุคคลธรรมดา อายุ...................ป สัญชาต.ิ....................................... เลขหมายประจําตัวประชาชน 
 
เลขท่ี  � ���� ����� �� � อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี...................................หมูท่ี........................... 
 

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

อําเภอ/เขต..................................จังหวัด..................................โทรศัพท..............................โทรสาร....................... 
 

� เปนนิติบุคคลประเภท...............................................จดทะเบียนเม่ือ.............................................. 
 

มีสํานักงานอยูเลขท่ี.........................หมูท่ี......................ตรอก/ซอย...............................ถนน................................... 
 

ตําบล/แขวง .....................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด................................... 
 

โทรศัพท.......................................โทรสาร.................................... ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาตมี ดังนี้ 
 

1. ......................................................อยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี.............ตรอก/ซอย.......................... 
 

ถนน.................................ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต.........................จังหวัด............................. 
 

โทรศัพท...........................................โทรสาร................................................ 
 
   2. .......................................................อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี..............ตรอก/ซอย............................. 
 

ถนน...............................ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต.........................จังหวดั........................... 
 

โทรศัพท...........................................โทรสาร................................................ 
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ขอย่ืนคําขอรับ  จัดตั้ง  ตอเจาพนักงานทองถิ่น  ดังนี้ 
 

ขอย่ืนคําขอรับ     �  ใบอนุญาต                    จัดตั้ง  � สถานท่ีจําหนายอาหาร 

                       �  หนังสือรับรองการแจง               � สถานท่ีสะสมอาหาร 
 

 

 

ชื่อสถานประกอบการ.......................................................................เพ่ือ   � จําหนายอาหาร   � สะสมอาหาร 

(ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร).....................................................สถานท่ีตั้งเลขท่ี.......................หมูท่ี............ 

ตรอก/ซอย.................................ถนน..................................ตําบล.............................อําเภอ............................ 

จังหวัด...............................................โทรศัพท...........................................โทรสาร............................................. 

จํานวนพ้ืนท่ีประกอบการ......................................ตารางเมตร 

ผูดูแล/ผูแทนผูประกอบการ/ผูจัดการสถานท่ีแหงนี้  คือ.............................................................อายุ.................ป 

สัญชาติ..................อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี...................ตรอก/ซอย........................ถนน...................................

ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด..................................................... 

โทรศัพท...............................................โทรสาร...................................................... 
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พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 

� 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาตหรือผูแจง 

� 2. สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 

� 3. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน        

        นิติบุคคล  (กรณีผูขอรับใบอนุญาตหรือผูแจงเปนนิติบุคคล) 

� 4. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ    

        และผูรับมอบอํานาจ (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง) 

� 5. แผนท่ีสังเขป แสดงสถานท่ีตั้งสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

                                                    ผูขอรับใบอนุญาต/ผูแจง 



                                                                                      

 แบบ สอ. 5  

คําขอตออายุใบอนุญาต  

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร  
 

� สถานท่ีจําหนายอาหาร � สถานท่ีสะสมอาหาร  
 

เขียนท่ี.................................................................  

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

 

ขาพเจา (นาย/นาง/ นางสาว)...............................................................................................................................  

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................................ 

 

� เปนบุคคลธรรมดา อายุ...................ป สัญชาต.ิ....................................... เลขหมายประจําตัวประชาชน 

 

เลขท่ี  � ���� ����� �� � อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี..................................หมูท่ี............................  

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

อําเภอ/เขต................................จังหวัด...............................โทรศัพท...........................โทรสาร............................... 

     � เปนนิติบุคคลประเภท......................................................จดทะเบียนเม่ือ..................................................... 

มีสํานักงานอยูเลขท่ี......................หมูท่ี..............ตรอก/ซอย..................................ถนน........................................ 

ตําบล/แขวง ..................................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด...................................

โทรศัพท....................................... โทรสาร............................................. ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอตออายุ

ใบอนุญาตมี ดังนี้  

1. .......................................................อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี................ตรอก/ซอย.......................... 

ถนน..........................ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต................................จังหวัด.............................. 

โทรศัพท...........................................โทรสาร................................................  

 

2. ........................................................อยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี.....................ตรอก/ซอย.................... 

ถนน...............................ตําบล/แขวง........................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด.................... 

โทรศัพท...........................................โทรสาร................................................  
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ไดรับอนุญาตจัดตั้ง       � สถานท่ีจําหนายอาหาร        � สถานท่ีสะสมอาหาร                                                                       

ใบอนุญาต เลมท่ี………………....เลขท่ี.................................ป................................  

(ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร).................................................................................................................  

โดยใชชื่อสถานประกอบการวา.............................................สถานท่ีตั้งเลขท่ี..............................หมูท่ี..................  

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

จังหวัด........................................ โทรศัพท...........................................โทรสาร.......................................  

 

          ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตเดิมพรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้  

 

�  1.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต  

�  2.  สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ  

�  3. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน       

         นิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล) 

�  4.  หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ     

          และผูรับมอบอํานาจ (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  

�  5. วุฒิบัตรแสดงวาผูถือใบอนุญาตผานการอบรมตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารท่ีจังหวัดอุดรธานี   

         กําหนดหรือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของสถาบันการศึกษา ท้ังภาครัฐและเอกชน หรือ  

         หนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีกรุงเทพมหานครรับรอง  

 

          ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  

 

   

 

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

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

     ผูขอตออายุใบอนุญาต 

 
 



                                                                                      

แบบ สอ. 8  
 

คําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงจัดตัง้สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  
  

                                                             � สถานท่ีจําหนายอาหาร      � สถานท่ีสะสมอาหาร  
 

เขียนท่ี.................................................................  

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

ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................................................................  

  � เปนบุคคลธรรมดา อายุ..................ป สัญชาติ..........................................เลขหมายประจําตัวประชาชน

เลขท่ี  � ���� ����� �� � อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี.................................หมูท่ี.......................  

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

อําเภอ/เขต.................................จังหวัด.....................โทรศัพท.................โทรสาร..........................................  

 

� เปนนิติบุคคลประเภท....................................................จดทะเบียนเม่ือ...................................... 

มีสํานักงานอยูเลขท่ี.......................หมูท่ี................ตรอก/ซอย.....................................ถนน................................. 

ตําบล/แขวง ..........................อําเภอ/เขต............................จังหวัด.......................โทรศัพท......................... 

โทรสาร............................................. ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอแจงมี ดังนี้  

 

    1. ............................................................อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี................ตรอก/ซอย.................. 

ถนน...........................ตําบล/แขวง.......................อําเภอ/เขต..........................จังหวัด................................... 

โทรศัพท...........................................โทรสาร................................................  

 

2. .........................................................อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี..............ตรอก/ซอย...................... 

ถนน..............................ตําบล/แขวง........................อําเภอ/เขต.........................จังหวัด.............................. 

โทรศัพท...........................................โทรสาร................................................  
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ไดแจงจัดตั้ง � สถานท่ีจําหนายอาหาร � สถานท่ีสะสมอาหาร หนังสือรับรองการแจง เลมท่ี.......เลขท่ี.......ป…... 

โดยใชชื่อสถานประกอบการวา...............................................................สถานท่ีตั้งเลขท่ี........................หมูท่ี........... 

ตรอก/ซอย............................ถนน..........................ตําบล...............................อําเภอ...................................

จังหวัด……………………………………… โทรศัพท...........................................โทรสาร.......................................  

 

ขอยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงจัดตั้ง    ตอเจาพนักงานทองถ่ิน 

 

            � สถานท่ีจําหนายอาหาร       � สถานท่ีสะสมอาหาร  

 

เนื่องจากหนังสือรับรองการแจงของขาพเจาดังกลาวขางตน 

 

           � สูญหาญ                       � ถูกทําลาย                     � ชํารุดในสาระสําคัญ 

 

พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้  

 

� 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง  

� 2. สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ  

� 3. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน     

        นิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงเปนนิติบุคคล)  

� 4. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ    

         และผูรับมอบอํานาจ (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  

� 5. หนังสือรับรองการแจงเดิม กรณีท่ีชํารุดในสาระสําคัญ  

 

 

                  ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  

 

 

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

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

                          ผูไดรับหนังสือรับรองการแจง 
 



                                                                                      

แบบ สอ. 10  

คําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการ  

สถานท่ีจําหนายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร  

 
 

� สถานท่ีจําหนายอาหาร � สถานท่ีสะสมอาหาร  

เขียนท่ี.................................................................  

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

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................................................  

           � เปนบุคคลธรรมดา อายุ........................................ป สัญชาติ...................เลขหมายประจําตัวประชาชน

เลขท่ี  � ���� ����� �� � อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี...................................หมูท่ี.........................  

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

อําเภอ/เขต...............................จังหวัด........................โทรศัพท……............................โทรสาร................................ 

 

� เปนนิติบุคคลประเภท..........................................จดทะเบียนเม่ือ.................................................. 

มีสํานักงานอยูเลขท่ี........................หมูท่ี................ตรอก/ซอย..............................ถนน.................................. 

ตําบล/แขวง ........................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด........................................ 

โทรศัพท......................................................โทรสาร.................................................... ผูมีอํานาจลงชื่อแทน 

นิติบุคคลผูขออนุญาตมี ดังนี้  

 

1. .......................................อยูบานเลขท่ี........................หมูท่ี..............ตรอก/ซอย......................... 

ถนน...........................ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต................................จังหวัด.............................. 

โทรศัพท...........................................โทรสาร................................................  

 

2. ........................................อยูบานเลขท่ี.....................หมูท่ี................ตรอก/ซอย............................ 

ถนน............................ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด............................ 

โทรศัพท...........................................โทรสาร................................................  
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ไดรับ � ใบอนุญาต � หนังสือรับรองการแจง จัดตั้ง � สถานท่ีจําหนายอาหาร � สถานท่ีสะสมอาหาร  

เลมท่ี...................เลขท่ี.......................ป..................(ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)......................................  

โดยใชชื่อสถานประกอบการวา.......................................................................................................................... 

สถานท่ีตั้งเลขท่ี..............................หมูท่ี.........ตรอก/ซอย............................ถนน..................ตําบล.....................

อําเภอ.................................จงัหวัด................................ โทรศัพท...............................โทรสาร...............................  

 

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

 

พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้  

 

�  1.  �  ใบอนุญาต � หนังสือรับรองการแจง  จัดตั้ง  � สถานท่ีจําหนายอาหาร   �  สถานท่ีสะสมอาหาร  

          เลมท่ี......................เลขท่ี................................ป........................  

�  2.    สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีประกอบการ  

�  3.    ใบแทน    � ใบอนุญาต     � หนังสือรับรองการแจง   จัดตั้ง  

                        � สถานท่ีจําหนายอาหาร  � สถานท่ีสะสมอาหาร เลมท่ี.........เลขท่ี..........ป..........(ถามี)  
 

� 4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูประกอบการ  

� 5. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับ  

         มอบอํานาจ (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  

� 6. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล  

        (กรณีผูขอเลิกการดําเนินกิจการเปนนิติบุคคล)  

 

         ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  

 

 

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

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

                  ผูรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง 



                                                                                      

แบบ สอ. 11  

คําขอโอนการดําเนินกิจการ  

สถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร  

 

� สถานท่ีจําหนายอาหาร   � สถานท่ีสะสมอาหาร  

เขียนท่ี.................................................................  

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

ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................. 

� เปนบุคคลธรรมดา อายุ............................................ป สัญชาติ..............................เลขหมายประจําตัวประชาชน

เลขท่ี   � ���� ����� �� � อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี............................หมูท่ี....................  

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

อําเภอ/เขต...............................จังหวัด...........................โทรศัพท....................................โทรสาร.......................... 

� เปนนิติบุคคลประเภท.........................................จดทะเบียนเม่ือ..................................................................  

มีสํานักงานอยูเลขท่ี........................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย..................................ถนน................................ 

ตําบล/แขวง .....................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด...................................โทรศัพท

....................................โทรสาร.................................. ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาตมี ดังนี้  

 

     1. ...............................................อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี.................ตรอก/ซอย...................... 

ถนน..............................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต.............................จังหวัด......................... 

โทรศัพท...........................................โทรสาร................................................  

 

2. .............................................อยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย........................ 

ถนน..............................ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต............................จังหวัด........................... 

โทรศัพท...........................................โทรสาร................................................  
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        ไดรับ � ใบอนุญาต � หนังสือรับรองการแจง  จัดตั้ง � สถานท่ีจําหนายอาหาร � สถานท่ีสะสมอาหาร  

เลมท่ี...................เลขท่ี.......................ป..................โดยใชชือ่สถานประกอบการวา...................................... 

สถานท่ีตั้งเลขท่ี..........................หมูท่ี............ตรอก/ซอย........................ถนน.....................ตําบล......................... 

อําเภอ............................จังหวัด.......................... โทรศัพท.....................................โทรสาร.......................................  

 

ขอยื่นคําขอโอนการดําเนินการ ใหแก (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................ 
 

� เปนบุคคลธรรมดา อายุ.................ป สัญชาติ........................................................ เลขหมายประจําตัวประชาชน

เลขท่ี   � ���� ����� �� � อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี......................หมูท่ี...........................  

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

อําเภอ/เขต...........................จังหวัด.........................โทรศัพท.................................โทรสาร................................... 

 

� เปนนิติบุคคลประเภท......................................................จดทะเบียนเม่ือ................................................... 

มีสํานักงานอยูเลขท่ี..........................หมูท่ี...................ตรอก/ซอย...........................ถนน.................................

ตําบล/แขวง ........................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด...................................

โทรศัพท..............................โทรสาร..................................... ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาตมี ดังนี้  

 

1. ......................................................อยูบานเลขท่ี......................หมูท่ี...................ตรอก/ซอย....................... 

ถนน...................................ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต.........................................................

จังหวัด.................................โทรศัพท...........................................โทรสาร................................................  

2. ......................................................อยูบานเลขท่ี.......................หมูท่ี.....................ตรอก/ซอย...................... 

ถนน............................ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต.......................จังหวัด............................ 

โทรศัพท...........................................โทรสาร................................................  
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พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้  
 

�  1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของผูโอนและผูรับโอน  

�  2. สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ  

�  3. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล              

         (กรณีผูโอนหรือผูรับโอนเปนนิติบุคคล)  

�  4. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและ     

         ผูรับมอบอํานาจ (กรณีผูโอนหรือผูรับโอนไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  

�  5. � ใบอนุญาต � หนงัสือรับรองการแจง      จัดตั้ง    � สถานท่ีจําหนายอาหาร � สถานท่ีสะสมอาหาร  

             เลมท่ี......................เลขท่ี................................ป........................  

 

             ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  

 

 

 

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

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

ผูรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง  

 

 

 

ลงชื่อ).................................................................  

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

ผูรับโอนการดําเนินกิจการ 



                                                                                      

แบบ สอ. 12  

คําขอแกไขรายการใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง  

จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร  

 

� สถานท่ีจําหนายอาหาร � สถานท่ีสะสมอาหาร  

เขียนท่ี.................................................................  

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

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................................................... 

� เปนบุคคลธรรมดา อาย.ุ..........................................ป สัญชาติ............................. เลขหมายประจําตัวประชาชน

เลขท่ี   � ���� ����� �� � อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี......................................หมูท่ี.....................  

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

อําเภอ/เขต....................................จังหวัด..................................โทรศัพท..........................โทรสาร............................ 

 

� เปนนิติบุคคลประเภท.................................................จดทะเบียนเม่ือ..................................................................  

มีสํานักงานอยูเลขท่ี........................หมูท่ี................ตรอก/ซอย...........................................ถนน................................ 

ตําบล/แขวง ...................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด................................................... 

โทรศัพท.....................................โทรสาร.................................. ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาตมี ดังนี้  

 

1. ........................................................อยูบานเลขท่ี.......................หมูท่ี................ตรอก/ซอย..................................

ถนน.........................ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต.............................จังหวัด............................. 

โทรศัพท...........................................โทรสาร................................................  

 

2. ........................................................อยูบานเลขท่ี...............................หมูท่ี.................ตรอก/ซอย......................... 

ถนน.......................ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.............................. 

โทรศัพท...........................................โทรสาร................................................  
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ขอยื่นคําขอแกไขรายการใน        �  ใบอนุญาต                        �  หนังสือรับรองการแจง  

                            จัดตั้ง      �  สถานท่ีจําหนายอาหาร         �  สถานท่ีสะสมอาหาร  

 

เลมท่ี.................เลขท่ี....................ป.....................(ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)............................................. 

โดยใชชื่อสถานประกอบการวา................................................สถานท่ีตั้งเลขท่ี..........................หมูท่ี.......................  

ตรอก/ซอย.................................ถนน...................ตําบล....................................อําเภอ.........................................

จังหวัด........................... โทรศัพท..........................โทรสาร....................ตอเจาพนักงานทองถ่ิน มีรายละเอียด ดังนี้  

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

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

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

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

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

 

พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้  

 

�  1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของผูถือใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง  

�  2. สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ  

�  3. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล  

         (กรณีผูถือใบอนุญาตหรือผูแจงเปนนิติบุคคล)  

�  4. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและ  

         ผูรับมอบอํานาจ (กรณีผูถือใบอนุญาตหรือผูแจงไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  

�  5. � ใบอนุญาต � หนงัสือรับรองการแจง จัดตั้ง � สถานท่ีจําหนายอาหาร � สถานท่ีสะสมอาหาร  

         เลมท่ี......................เลขท่ี................................ป........................  

�  6. หลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการขอแกไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ี  

         จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  

 

         ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  

 

 

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

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

                                     ผูรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง 



                                                                                      

 แบบ สอ. 13  

คําขอชําระคาธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจง  

จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร  

 

เขียนท่ี.................................................................  

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

 

   ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................................... 

เปนบุคคลธรรมดา อายุ................................ป สัญชาติ............................................เลขหมายประจําตัวประชาชน

เลขท่ี…………………………………………………………...........อยูบานเลขท่ี...................................หมูท่ี..............................  

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

อําเภอ/เขต..............................จังหวัด...........................โทรศัพท.................................โทรสาร...............................  

ท่ีอยูของระบบอิเล็กทรอนิกส (E-mail Address)........................................................  

 

เปนนิติบุคคลประเภท.....................................................................จดทะเบียนเม่ือ...........................................  

มีสํานักงานอยูเลขท่ี.......................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน.............................. 

ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด.........................................

โทรศัพท..............................โทรสาร....................................โดยผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต ดังนี้  

 

1. ......................................................อยูบานเลขท่ี........................หมูท่ี.............ตรอก/ซอย.................................  

ถนน..................................................ตําบล/แขวง.....................................................อําเภอ/เขต.......................... 

จังหวัด........................................โทรศัพท............................................โทรสาร....................................................  

 

2. .......................................................อยูบานเลขท่ี......................หมูท่ี.............ตรอก/ซอย....................................  

ถนน...............................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต................................................  

จังหวัด.........................................โทรศัพท.......................................โทรสาร...................................................  
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     ขอยื่นชําระคาธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจงจัดตั้ง   (  ) สถานท่ีจําหนายอาหาร  (  ) สถานท่ีสะสมอาหาร  

ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังนี้   
 

ชื่อสถานประกอบการ......................................................................................หรือ จําหนายอาหาร สะสมอาหาร  

ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร........................................สถานท่ีตั้ง.................................หมูท่ี.............................  

ตรอก/ซอย..................................ถนน............................ตําบล..........................อําเภอ...........................................

จังหวัด.......................................... โทรศัพท..............................................โทรสาร..............................................

จํานวนพ้ืนท่ีประกอบการ.............ตารางเมตร  

ผูดูแลผูแทนผูประกอบการ/ผูจัดการสถานท่ีแหงนี้คือ.............................................................อายุ.....................ป  

สัญชาติ.................อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี............ตรอก/ซอย.......................ถนน...................................  

ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด................................................  

โทรศัพท...................................................โทรสาร..................................................  

 

 

   ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  

 

 

 

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

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

 

 

 

 



                                                                                      

 

                  ใบอนุญาตประกอบกิจการ 

  เลมท่ี....................เลขท่ี.............../................... 

(1) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให......................................................................สัญชาติ....................... 
อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี.............ตําบล..........................อําเภอ............................จังหวัด.................................. 
หมายเลขโทรศัพท......................................................... 
 

    ชื่อสถานประกอบกิจการ........................................................ประเภทท่ี................................................... 
ตั้งอยูเลขท่ี.......................หมูท่ี...............ตําบล...........................อําเภอ...........................จงัหวัด............................ 
หมายเลขโทรศัพท.......................................................มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการ..............................ตารางเมตร   

 

    เสียคาธรรมเนียมปละ...................................บาท  (.............................................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...................เลขท่ี....................ลงวนัท่ี............................................................. 
 

(๑) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ และเง่ือนไข  ตอไปนี้ 
  (๑.๑)  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม  เรื่อง  สถานท่ีจําหนาย      

 อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ. 2562 
(2) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืน 

ท่ีเก่ียวของโดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 
(3) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 

(4.1) ......................................................................................................................................... 

    (5)   ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี...............เดือน................................ พ.ศ. ......................... 

    (6)   ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นสุดอายุวันท่ี...............เดือน.................................. พ.ศ. .........................  

                                    

                                                          (ลงชื่อ) 
                                                                   (...............................................) 
                    ตําแหนง................................................. 
                                                                        เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
คําเตือน  (1) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ     
                 ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  
            (2) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต กอน ใบอนุญาตสิ้นอายุ 



                                                                                      

                               
                                      หนังสือรับรองการแจง 

                         จดัตั้งสถานทีจ่ําหนายอาหาร/สถานที่สะสมอาหาร 

เลมท่ี....................เลขท่ี.............../................... 

(1)  ออกหนังสือรับรองการแจง  ให...............................................................................สัญชาติ.............. 
อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี.............ตําบล..........................อําเภอ............................จังหวัด.................................. 
หมายเลขโทรศัพท......................................................... 
 

    ขอดําเนินการจัดตั้ง       (   )  สถานท่ีจําหนายอาหาร       (    )  สถานท่ีสะสมอาหาร 
ประเภท.................................................. พ้ืนท่ีประกอบกิจการ.........................................................ตารางเมตร 
คาธรรมเนียม....................บาท  ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี................/..................ลงวันท่ี.............../.................../............. 
โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา........................................................................................จํานวน....................คน 
ตั้งอยูเลขท่ี.......................หมูท่ี...............ตําบล...........................อําเภอ...........................จงัหวัด............................ 
หมายเลขโทรศัพท...................................................... 
 

(2)   ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข  ตอไปนี้ 
                      2.1  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม  เรื่อง  สถานท่ีจําหนาย      

    อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ. 2562 
             (3)   หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดแจงนี้ เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ    
                    โดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 
             (4)   ผูรับหนังสือรับรองการแจง ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 

(4.1) ......................................................................................................................................... 

    (5)   หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี..........เดือน................................ พ.ศ. ...................... 

    (6)   หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้สิ้นสุดอายุวันท่ี..........เดือน.............................. พ.ศ. .........................   

                               

                                                                (ลงชือ่) 
                                                                          (.........................................................) 
                           ตําแหนง........................................................... 
                                                                                    เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

คําเตือน  (1)  ผูรับอนุญาตตองแสดงหนังสือรับรองการแจงนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบ    
                  กิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  
            (2)  หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุกอนหนังสือรับรองการแจงนี้สิ้นอายุ  


