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หลักการ 
  โดยเห็นเป็นการสมควรจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เรื่อง การควบคุมสถานท่ี
จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร  เพื่อเป็นการควบคุมสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหารในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 

เหตุผล 
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่อ

ใบอนุญาต การขอใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมใน
อาคารหรือพื้นท่ีใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดแบบหนังสือแจ้งการจัดต้ัง
สถานท่ีจำหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร ในอาคารหรือพื้นท่ีใดซึ่งมีพื้นท่ีไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่
เป็นการขายของในตลาด แบบหนังสือรับรองการแจ้ง อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการ
แจ้ง ตลอดจนหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและกำกับดูแลสถานท่ีจำหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสม
อาหาร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 40 มาตรา 48 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 
58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 
33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัย
อำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลถ้ำรงค์ และนายอำเภอบ้านลาด จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

 



ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
เรื่อง  สถานท่ีจำหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

พ.ศ.2564 

---------------------------------------------- 

โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  เรื่อง  สถานท่ีจำหน่ายอาหารและ
สถานท่ีสะสมอาหาร 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  
๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไข้เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และ
มาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์และนายอำเภอบ้านลาดจึงตราข้อบัญญัติ  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  เรื่อง  สถานที่จำหน่ายอาหาร
และสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ..........” 

 ข้อ ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์นับต้ั งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย  ณ  ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 

 ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคำส่ังอื่นใดในส่วนท่ีตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

 ข้อ ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความว่า  ของกินหรือเครื่องค้ำจุนชีวิต  ได้แก่ 
  (๑)  วัตถุทุกชนิดท่ีคนกิน  ด่ืม  อมหรือนำเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ  หรือในรูปลักษณะใด ๆ  
แต่ไม่รวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทหรือเสพติดให้โทษ  ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้วแต่กรณี 
  (๒)  วัตถุมุ่งหมายสำหรับใช้  หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารถึงวัตถุ  เจือปนอาหาร  สี  
และเครื่องปรุงแต่งสี 
  “สถานที่จำหน่ายอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่ไม่ใช่ที่หรือทาง
สาธารณะที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารสำเร็จและจำหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันทีไม่ว่าจะเป็น
การจำหน่ายโดยการจัดมีบริเวณไว้สำหรับการบริโภค  ณ  ท่ีนั้นหรือนำไปบริโภคท่ีอื่นก็ตามรวมท้ังสถานท่ีจำหน่าย
เครื่องด่ืมทุกชนิด 
  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณใด ๆ  ท่ีไม่ใช่ทางสาธารณะ
ที่จัดไว้เพื่อเก็บอาหารที่มีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใดซึ่งผู ้ซื้อต้องนำไปทำการ
ประกอบอาหารหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง  รวมทั้งสถานท่ีจำหน่ายเครื่องด่ืมทุกชนิด 
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  “ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจำหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
  “หนังสือรับรองการแจ้ง”  หมายความว่า  หนังสือรับการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร  
หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั ้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
  “พนักงานเจ้าหน้าท่ี”  หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับการแต่งต้ังจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
 ข้อ  ๕  ห้ามผู้ใดจัดต้ังสถานท่ีจำหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพื้นท่ีใดในลักษณะเป็น
การถาวรหรือชั่วคราวซึ่งมีพื ้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร  และไม่ใช่เป็นการขายของในตลาดเว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 สถานท่ีดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง  มีพื้นท่ีไม่เกินสองร้อยตารางเมตรต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับ
หนังสือรับรองการแจ้งก่อนการจัดต้ัง 
 ข้อ  ๖  ความในข้อ  ๕  ไม่ใช้บังคับหรือจัดสถานท่ีแห่งใดเพื่อดำเนินการต่อไปนี้ 
  (๑)  การประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ตามข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  
เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔4 
    (๒)  ทำ  ประกอบ  ปรุง  เก็บรักษาหรือสะสมอาหารเฉพาะผู้ขายของในตลาดผู้ได้รับอนุญาตท่ี
จำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 
 ข้อ  ๗  สถานท่ีจำหน่ายอาหารกำหนดตามลักษณะของสถานท่ีประกอบกิจการ  เพื่อคำนวณค่าธรรมเนียม  
ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  สถานที่จำหน่ายอาหารมีลักษณะเป็นตึกแถวหรืออาคารอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันให้
คำนวณพื้นที่บริเวณที่จำหน่ายอาหารทั้งหมดในอาคารนั้นจากขอบเขตผนังด้านในทุกชั้นที่ประกอบกิจการยกเว้น
พื้นท่ีซึ่งกั้นไว้เป็นสัดส่วนสำหรับใช้สอยเพื่อการอื่น 
  (๒)  สถานท่ีจำหน่ายอาหารท่ีมีบริเวณให้คำนวณพื้นท่ีภายในตัวอาคารและรวมพื้นท่ีรอบอาคารท่ี
ใช้การค้าอาหารนั้นด้วย  ถ้าไม่มีขอบเขตท่ีแน่นอนให้คำนวณจากแนวเขตของพื้นท่ีประกอบกิจการนั้น 
  (๓)  สถานท่ีจำหน่ายอาหารท่ีมีอาคารเช่ือมติดถึงกันให้คำนวณพื้นท่ีประกอบกิจการรวมกันและให้
มีใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งฉบับเดียวแล้วแต่กรณี  ถ้าอาคารนั้นไม่เชื่อมติดถึงกันให้คำนวณพื้นที่และ
อาคารและแยกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งแห่งละฉบับ  แล้วแต่กรณี 
  (๔)  สถานที่จำหน่ายอาหารที่ตั ้งอยู่ในอาคารใดๆ  ให้ใช้เลขที่ของอาคารนั้นโดยให้พิจารณา
ลักษณะพื้นที่ประกอบการ  ถ้าแยกเป็นสัดส่วนแต่ละแห่งไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเดียวกัน  หรือไม่ให้คำนวณพื ้นท่ี
ประกอบกิจการ  กรณีอาคารใดซึ่งจัดห้องน้ำ  ห้องส้วมแยกไว้ต่างหากจะไม่นับรวมพื้นท่ีของห้องน้ำห้องส้วมนั้น 
 ข้อ  ๘  สถานที่สะสมอาหารกำหนดตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อคำนวณค่าธรรมเนียม  
ดังต่อไปนี้ 
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  (๑)  สถานท่ีสะสมอาหารท่ีมีลักษณะเป็นตึกแถวหรืออาคารท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันท่ีมีการต้ังวาง
สินค้าอาหารเต็มพื้นที่  หรือวางสินค้าอาหารทั่วๆ  ไปหลายจุด  ให้คำนวณพื้นที่บริเวณตั้งวางสินค้าอาหารทั้งหมด
ภายในอาคารนับจากขอบผนังด้านในทุกช้ันท่ีประกอบกิจการรวมกับพื้นท่ีของห้องน้ำห้องส้วม  ยกเว้นพื้นท่ีซึ่งกั้นไว้
เป็นสัดส่วนสำหรับใช้เพื่อการอื่น 
 กรณีต้ังวางสินค้าอาหาร  ไม่เต็มพื้นท่ีหรือตั้งวางท่ีจุดใดจุดหนึ่ง  อาทิ  ตู้แช่  โต๊ะ  ช้ันวางสินค้าอื่น ๆ  ท่ีมี
ลักษณะคล้ายคลึง  ให้คำนวณพื้นท่ีบริเวณท่ีต้ังวางสินค้าอาหารนั้นรวมกับพื้นห้องน้ำห้องส้วม  และเปรียบเทียบกับ
พื้นท่ีของอาคารท้ังหมด  หากมีพื้นท่ีเกินกึ่งหนึ่งของพื้นท่ีอาคารท้ังหมดให้คำนวณท่ีพื้นของอาคารท้ังหมด 
 กรณีสถานท่ีประกอบกิจการนั้นมีหลายห้องติดต่อกันกึ่งหนึ่งของพื้นท่ีให้หมายถึงกึ่งหนึ่งของห้องท่ีวางสินค้า
อาหารนั้น 
  (๒)  สถานที่สะสมอาหารที่เป็นอาคารโกดังเก็บสินค้าที่มีอาคารโกดังหลายหลัง  แต่มีเลขที่ของ
อาคารโกดังเลขท่ีเดียวและมีเจ้าของคนเดียวกัน  ให้คำนวณพื้นท่ีของอาคารโกดังท้ังหมด  รวมกับพื้นท่ีของห้องน้ำ  
ห้องส้วมและออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งฉบับเดียว  แล้วแต่กรณี 
 กรณีท่ีมีอาคารโกดังหลายหลัง  มีเลขท่ีของอาคารโกดังเลยท่ีเดียวแต่มีเจ้าของหลายเจ้าของให้คำนวณพื้นท่ี
ของอาคารโกดังแต่ละเจ้าของรวมกับพื้นที่ของห้องน้ำห้องส้วม  และออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง
แล้วแต่กรณีให้แต่ละเจ้าของ 
 กรณีท่ีมีอาคารโกดังหลายห้อง  และมีเลขท่ีของอาคารโกดังแต่ละหลัง  ให้คำนวณพื้นท่ีของอาคารโกดังแต่
ละหลังรวมกับพื้นที่ของห้องน้ำห้องส้วม  และออกใบอนุณาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  แล้วแต่กรณีแยกแต่ละ
โกดัง 
 กรณีท่ีมีเจ้าของสินค้าอาหารหลายเจ้าของในอาคารโกดังนั้น  ให้คำนวณพื้นท่ีของสถานท่ีสะสมอาหารของ
แต่ละเจ้าของรวมกับพื้นที่ของห้องน้ำห้องส้วม  และออกใบอนุญาต  หรือหนังสือรับรองการแจ้งแล้วแต่กรณีให้แต่
ละเจ้าของ 
 ข้อ  ๙  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดประเภทของสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ตามประเภทของอาหาร  หรือตามวิธีการจำหน่ายเพิ่มเติมได้ตามท่ีเห็นสมควร 
 ข้อ  ๑๐  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดต้ัง  ใช้  และดูแลรักษาสถานท่ีและสุขลักษณะของบริเวณท่ีใช้จำหน่าย
อาหาร  ท่ีจัดไว้สำหรับอาหารบริโภค ท่ีใช้ทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร หรือท่ีสะสมอาหารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  จัดให้มีโต๊ะ  เก้าอี้  หรือท่ีนั่งอย่างอื่นให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดอยู่เสมอ 
  (๒)  ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารต้องใช้วัตถุถาวร  แข็งแรง  และมีผิวเรียบไม่ดูดซึมน้ำและทำ
ความสะอาดได้ง่าย  การจัดต้ังถังบรรจุก๊าซต้องต้ังอยู่ในท่ีปลอดภัย  ตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือตามคำส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  (๓)  จัดให้มีภาชนะและอุกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ  ในการประกอบ  ปรุง  การเก็บ  และบริโภคไว้ให้
เพียงพอตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือตามคำส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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  (๔)  จัดให้มีที ่สำหรับทำความสะอาดภาชนะ  และอุปกรณ์เครื ่องใช้ต่าง ๆ  ให้เพียงพอตาม
คำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือตามคำส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  (๕)  จัดให้มีอ่างล้างมือท่ีใช้การได้ดีและมีจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนดในพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ. ๒๕๓๕  ตลอดจนให้มีสบู่ล้างมือได้ตลอดเวลา 
  (๖)  จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือตามคำส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  (๗)  ไม่ต้ังอยู่ในท่ีน่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพหรือแหล่งท่ีน่ารังเกียจ  เช่น  ใกล้ชิดกับท่ีฝังศพ  ท่ี
เก็บศพ  ท่ีเผาศพ  ท่ีท้ิงหรือกำจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  ท่ีเล้ียงสัตว์  หรือท่ีอื่นใดท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าจะ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  (๘)  พื้นทำด้วยวัตถุถาวรและไม่มีน้ำขัง 
  (๙)  จัดให้มีทางระบายน้ำด้วยวัตถุถาวร  เพื่อให้นำไหลลงสู่ทางระบายน้ำสาธารณะหรือบ่อรับน้ำ
เสียได้อย่างสะดวกตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือตามคำส่ังของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 
  (๑๐)  จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ  ณ  จุดที่ทำการปรุง  ประกอบจำหน่ายอาหารและต้องมีการ
ระบายอากาศภายในร้ายเพียงพอโดยมีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๒๐  ของพื้นท่ีห้อง 
  (๑๑)  จัดให้มีส้วมท่ีถูกสุขลักษณะและมีจำนวนเพียงพอตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๓๖)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  (๑๒)  ถ้าจะขยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบการค้าและทำให้สุขลักษณะเปลี่ยนแปลงได้
ด้วยแล้วจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 
  (๑๓)  จัดให้เครื่องดับเพลิงท่ีเหมาะสมจำนวนเพียงพอ  และอยู่ในสภาพใช้ได้สะดวกเมื่อเกิดเพลิง
ไหม้  ตลอดจนต้องมีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพใช้การได้ทุกป ี
  (๑๔)  ปฏิบัติการอื่น ๆ  ให้ถูกสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี  หรือตามคำส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ข้อ  ๑๑  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันมิให้เกิดเหตุรำคาญและป้องกันโรคติดต่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  มีระบบการระบายควันที่เกิดจากการปรุงอาหาร  เช่น  ปล่องระบายควันที่มีพัดลมดูดควัน  
และสูงเพียงพอท่ีจะไม่ก่อเหตุรำคาญ 
  (๒)  รักษาสถานท่ีให้สะอาดอยู่เสมอ  และต้องใช้น้ำยาฆ่าเช้ือโรคทำความสะอาดพื้นทุกอาทิตย์ 
  (๓)  จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะต้องเก็บ  ขน  กำจัดมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูลตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี  หรือตามคำส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  (๔)  รักษาส้วมให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
  (๕)  ถ้ามีสัตว์ที่จะฆ่าเป็นอาหารต้องแยกให้อยู่ในท่ีเหมาะสม 
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  (๖)  จัดวางส่ิงของเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 

  (๗)  ปฏิบัติการอื่น ๆ  ให้ถูกสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี  หรือตามคำส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ข้อ  ๑๒  กำหนดเวลาจำหน่ายอาหาร  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดเวลาจำหน่ายอาหารบางประเภท
หรือชนิดใดโดยท่ีระบุไว้ได้ 
 ข้อ  ๑๓  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จำหน่ายอาหาร  ผู้ปรุงอาหาร  และผู้ให้บริการ
ต้องการปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ผู้จำหน่าย  ผู้ปรุงอาหาร  และผู้ให้บริการต้องแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อย 
  (๒)  ผู้จำหน่าย  ปรุง  และให้บริการอาหารต้องผ่านการตรวจสุขภาพว่าไม่เป็นโรคติดต่อที่น่า
รังเกียจ  และต้องผ่านการทดสอบความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร 
  (๓)  ห้ามผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองการแจ้งแล้วแต่กรณี  ทำการจำหน่าย  ปรุง  สะสมอาหาร  
เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าตนเป็นโรคติดต่อ  หรือซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นพาหะ
และได้รับแจ้งความเป็นหนังสือว่าตนเป็นพาหะของโรคติดต่อ 
 ข้อ  ๑๔  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  ทำ  ประกอบ  ปรุง  เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร  
ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะอุปกรณ์  น้ำใช้  และของใช้อื่นๆ  ต้องมีการปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  การจำหน่าย  ทำ  ประกอบ  ปรุง  วาง  เก็บ  สะสมอาหาร  หรือการล้างภาชนะอุปกรณ์ต้อง
ทำในท่ีสะอาดซึ่งสูงกว่าพื้นไม่น้อยกว่า  ๖๐  เซนติเมตร  และท่ีเก็บสะสมอาหารต้องป้องกันสัตว์นำโรคได้ 
  (๒)  จัดให้มีน้ำสะอาดไว้ใช้อย่างเพียงพอและคุณภาพเที่ยบเท่าน้ำประปา  กรณีน้ำดื่ม  เครื่องด่ืม  
น้ำผลไม้  ต้องสะอาดและควรเก็บไว้ในภาชนะที่มีการปกปิด  มีทางรินน้ำเทออก  หรือมีอุปกรณ์ที่มีด้ามตัก
โดยเฉพาะผักสดและต้ังไว้สูงจากพื้นอย่างน้อย  ๖๐  เซนติเมตร 
  (๓)  การเตรียมอาหารก่อนปรุงต้องล้างให้สะอาดโดยเฉพาะผักสดและผลไม้ น้ำที ่ใช้  ปรุง  
ประกอบ  แช่ล้างอาหารและภาชนะต้องใช้น้ำสะอาด 
  (๔)  ใช้เครื่องปกปิดอาหารตลอดจนภาชนะที่ใช้สำหรับ  ประกอบ  ปรุง  เก็บรักษาหรือสะสม
อาหาร  ให้ป้องกันฝุ่นละอองและสัตว์น้ำโรคได้โดยปกปิดให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
  (๕)  ใช้ภาชนะที่สะอาดสำหรับใส่และปรุงอาหารโดยรักษาให้สะอาดอยู่เสมอในส่วนของน้ำแข็งท่ี
ใช้บริโภคต้องสะอาด  ควรเก็บในถังหรือกระติกที่มีการปกปิด  มีอุปกรณ์คีบหรือตักโดยเฉพาะไม่นำอาหารหรือ
ส่ิงของอื่นแช่ปนกับน้ำแข็งเพื่อการบริโภค 
  (๖)  ห้ามใช้ภาชนะท่ีด้วยสังกะสีหรือตะกั่วต้มอาหารท่ีมีเกลือปนอยู่ด้วย 
  (๗)  ห้ามขายอาหารอันเป็นการไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 
  (๘)  ภาชนะที่บรรจุอาหารหรือใส่เครื่องปรุงต่าง ๆ  ต้องใช้วัสดุที่ออกแบบที่ถูกหลักสุขาภิบาล
อาหารและปลอดภัย 
  (๙)  ภาชนะท่ีใช้แล้วต้องล้างและเก็บให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหารส่วนภาชนะประเภทใช้ครั้งเดียว
แล้วทิ้งห้ามนำกลับมาใช้อีก 
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  (๑๐)  ไม่ขายอาหารให้ผู้ป่วยท่ีเป็นโรคติดต่อท่ีมีสภาพน่ารังเกียจบริโภคในสถานท่ีได้รับอนุญาต 
  (๑๑)  เนื้อสัตว์ที่มีไว้ขาย  ทำ  ประกอบ  ปรุงอาหาร  ต้องผ่านการตรวจจากสัตวแพทย์และเก็บใบ
ภาชนะปกปิด 
  (๑๒)  ห้ามนำสัตว์เล้ียง  เช่น  สุนัขหรือแมวเข้ามาในสถานท่ีประกอบอาหาร 
  (๑๓)  ปฏิบัติการอื่น ๆ  ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าหน้าท่ีพนักงานสาธารณสุข
หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี  หรือตามคำส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ข้อ  ๑๕  ให้พนักงานท้องถิ่นมีอำนาจผ่อนผันให้ผู้ขอรับอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง  งดเว้นหรือ
ผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๑๐  ข้อ ๑๑  ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  เพียงเท่าท่ีเห็นสมควร  หรือ
จะเปล่ียนแปลงอย่างใด  เพื่อให้เหมาะสมแก่สถานท่ีจำหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารนั้น  ท้ังนี้  การงดเว้น
หรือผ่อนผันจะต้องไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือต่อสภาพแวดล้อมในพื้นท่ี 
 ข้อ  ๑๖  ผู้ใดประสงค์ขอจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมี
พื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด  ให้ยื่นคำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สอ. ๒  ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (๒)  สำเนาทะเบียนบ้าน  
  (๓)  ใบรับรองแพทย์ 
  (๔)  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
ผู้แทนนิติบุคคลในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล 
  (๕)  หนังสือมอบอำนาจในกรณีท่ีเจ้าของกิจการไม่มายื่นคำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งด้วยตนเอง 
  (๖)  สำเนาหลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอื่นตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกำหนดไว้ 
  (๗)  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์กำหนด 
 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้งให้ออกใบรับแจ้งแก่ผู้แจ้งเพื่อเป็นหลักฐานในการประกอบกิจการตามท่ี
แจ้งได้ช่ัวคราวในระหว่างเวลาท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งถ้าการ
แจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันท่ี
ได้รับแจ้งตามแบบ  สอ.  ๔  ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
 ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกำหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับหนังสือ
รับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้  
 ในการณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายในเจ็ดวันทำการ
นับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง  ถ้าผู้แจ้งไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจส่ังให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันส้ินผลแต่ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการแก้ไข
ภายในเวลาที่กำหนดแล้วให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้แจ้งภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วนัท่ี
ได้รับการแจ้ง 
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 ผู้แจ้งมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี ้ในวันที่มาแจ้งและภายใน
ระยะเวลาสามสิบวันก่อนครบรอบปีตลอดเวลาที่ยังดำเนินการนั้น  โดยยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมประจำปีตาม
แบบ  สอ.  ๖  ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
 ถ้าผู้แจ้งมิได้เสียค่าธรรมเนียนมภายในระยะเวลาท่ีกำหนดให้ชำระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจำนวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ  เว้นแต่ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้ง
ต่อไป  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหกค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง  ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม  และค่าปรับจนครบ
จำนวน 
 ข้อ  ๑๗  ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  
สถานที่ที่ดำเนินกิจการตลอดเวลาที่ดำเนินกิจการนั้น  ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องจัดสถานที่และปฏิบัติให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ ๑๐  ข้อ ๑๑  ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔   
 ข้อ  ๑๘  ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญให้ผู้ได้รับหนังสือ
รับรองการแจ้งยื่นคำขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูก
ทำลาย  หรือชำรุดตามแบบ  สอ. ๙  ท้ายข้อบัญญัตินี้  การขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้ยื่นคำร้องต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นพร้อมเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  สำเนาบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจในพื้นท่ีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหายหรือถูกทำลาย  
กรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหายหรือถูกทำลาย 
  (๒)  หนังสือรับรองการแจ้งเดิม  กรณีชำรุดในสาระสำคัญ 
  (๓)  หลักฐานอื่นๆ ตามข้อ ๑๖ ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้ใช้ตามแบบ สอ. ๑๐ ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ 
 ข้อ  ๑๙  ผู้แจ้งจัดต้ังสถานท่ีจำหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารประสงค์ท่ีจะเลิกกิจการหรือโอนการ
ดำเนินกิจการให้แก่บุคคลอื่นต้องแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสิบห้าวันก่อนการเลิกกิจการหรือโอนกิจการตาม
แบบ  สอ. ๑๑  หรือแบบ  สอ. ๑๒  ท้ายข้อบัญญัตินี้  แล้วแต่กรณี 
 ข้อ  ๒๐  ในกรณีท่ีผู้ดำเนินกิจการใดดำเนินกิจการตามท่ีระบุไว้ในข้อบัญญัตินี้โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามข้อ ๑๖  และเคยได้รับโทษตามข้อบัญญัตินี้  เพราะเหตุที่ฝ่าผืนดำเนินกิจการโดยมิได้แจ้งเจ้าพนกังาน
ท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่งยังฝ่าฝืนดำเนินการต่อไปโดยมิได้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อำนาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดดำเนินการไว้จนกว่าจะได้ดำเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ ๑๖  ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นส่ังห้ามการดำเนินกิจการนั้นตามเวลาท่ีกำหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้ 
 ข้อ  ๒๑  การแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและคำส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้แจ้ง
หรือผู้ดำเนินกิจการทราบ  ในกรณีท่ีไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือให้ส่งหนังสือการแจ้งหรือคำส่ังโดยทางไปรษณีย์
ตอบรับหรือปิดหนังสือนั้นไว้ที่เปิดเผยเห็นง่าย  ณ  ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของผู้ท่ีต้องรับหนังสือ  และให้ถือ
ว่าผู้นั้นได้ทราบหนังสือดังกล่าวแล้วตั้งแต่เวลาท่ีหนังสือไปถึงหรือวันปิดหนังสือแล้วแต่กรณี 
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 ข้อ  ๒๒  ผู้ใดประสงค์ขอจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมี
พื้นท่ีเกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแบบ  
สอ.  ๑  ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (๒)  สำเนาทะเบียนบ้าน 
  (๓)  ใบรับรองแพทย์ 
  (๔)  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
ผู้แทนนิติบุคคลในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล 
  (๕)  หนังสือมอบอำนาจในกรณีท่ีเจ้าของกิจการไม่มายื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง 
  (๖)  สำเนาหลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอื่นตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกำหนดไว้ 
  (๗)  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์กำหนด 
 ข้อ  ๒๓  เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ  ถ้าปรากฏว่าคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
หรือเงื่อนไขท่ีกำหนดในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นท้ังหมด  
และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกันและในกรณีจำเป็นที่ต้องส่งคืนคำขอแก่ผู้ขอ
อนุญาตก็ให้ส่งคืนคำขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วั นที่ได้
รับคำขอ 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจ้งคำส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาต
ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ีกำหนดในข้อบัญญัตินี้ 
 ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตได้  หรืออาจยังไม่มีคำส่ังไม่อนุญาตได้ตาม
กำหนดเวลาในวรรคสองให้ขยายเวลาออกไปอีกได้ไม่เกิสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน  แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขาย
เวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขอรับอนุญาตทราบก่อนส้ินกำหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามท่ีได้ขยายเวลาไป
แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 
 ข้อ  ๒๔  ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลถ้ำรงค์ตามแบบ  สอ. ๓  ท้ายข้อบัญญัตินี ้  การต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุตามแบบ  สอ. ๕  ท้ายข้อบัญญัตินี้  เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบ
กิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนังงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต  การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ  เงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามข้อ ๑๐  ข้อ ๑๑  ข้อ ๑๓  และข้อ  
๑๔  ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจำหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารประสงค์ท่ีจะเลิกกิจการ  หรือโอนการ
ดำเนินกิจการให้แก่บุคคลอื่นต้องแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสิบห้าวันก่อนการเลิกกิจการหรือโอนการดำเนิน
กิจการตามแบบ  สอ. ๑๑  หรือแบบ  สอ. ๑๒  ท้ายข้อบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 
 ข้อ  ๒๕  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสำหับการณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกและก่อนใบอนุญาตส้ินอายุสำหรับกรณีการ 
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ขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดำเนินการนั้น  ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตมิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ี
กำหนดให้ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ  เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้
บอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
 ในกรณีท่ีผู้มีหน้าท่ีต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้งให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบ
จำนวน 
 ข้อ  ๒๖  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ประกิจกา ร
ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องจัดสถานท่ีและปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตาม
ข้อ ๑๐  ข้อ ๑๑  ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔   
 ข้อ  ๒๗  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหายถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญ  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทำลาย  หรือชำรุดตามแบบ  สอ.  ๗  ท้าย
ข้อบัญญัตินี้  การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  สำเนาบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจในพื้นที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทำลายกรณี
ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทำลาย 
  (๒)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีชำรุดในสาระสำคัญ 
  (๓)  หลักฐานอื่น ๆ  ตามข้อ  ๒๒  ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบตาม  สอ.  ๘  ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
 ข้อ  ๒๘  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ขอรับอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหารไม่ปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกำหนดไว้เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายใน
เวลาท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
 ข้อ  ๒๙  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้ขอใบอนุญาต 
  (๑)  ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
  (๒)  ต้องคำพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  (๓)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
กฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้
ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ท่ี
เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน 
 ข้อ  ๓๐  คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและใบเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตทราบใน
กรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำส่ังดังกล่าว  ให้ส่งคำส่ังโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให ้
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ปิดคำสั่งไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงรนของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู ้รับ
ใบอนุญาตนั้นได้ทราบคำส่ังแล้วตั้งแต่เวลาท่ีคำส่ังไปถึงหรือวันปิดคำส่ัง  แล้วแต่กรณี 
 ข้อ  ๓๑  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้
จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

 ข้อ  ๓๒  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคำสั่งที่ออกโดยเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นโดยไม่มีเหตุอันสมควรต้องระวางโทษตามท่ีกำหนดไว้ในบทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ข้อ  ๓๓  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
 ข้อ  ๓๔  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำลถ้ำรงค์เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้  และให้มีอำนาจออก
ระเบียบ  ประกาศ  หรือคำส่ัง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม่ข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  4  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.2564 

 

 

 

         (ลงช่ือ) ………………………………………….. 

                                      ( นายสำฤทธิ์ อบแย้ม ) 

                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 

 

เห็นชอบ 

 

ว่าท่ีร้อยเอก………..………………………………….. 

         (นายสมศักดิ ์    ไชยมณี) 

 ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน 

นายอำเภอบ้านลาด 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
เรื่อง สถานท่ีจำหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.2564 

ลำดับที่ รายการ  ค่าธรรมเนียม 
(บาท/ป)ี 

1 อัตราค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร  

 

1.1 พื้นท่ีประกอบการไม่เกิน     10 ตารางเมตร 20  บาท 
1.2 พื้นท่ีประกอบการเกินกว่า   10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน   50 ตารางเมตร 30  บาท 
1.3 พื้นท่ีประกอบการเกินกว่า   50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 40  บาท 
1.4 พื้นท่ีประกอบการเกินกว่า 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 50  บาท 

2 อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร 

 

2.1 พื้นท่ีประกอบการเกินกว่า 200 แต่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร 100  บาท 

2.2 พื้นท่ีประกอบการเกินกว่า 300 แต่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร 200  บาท 
2.3 พื้นท่ีประกอบการเกินกว่า 400 แต่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร 300  บาท 
2.4 พื้นท่ีประกอบการเกินกว่า 500 แต่ไม่เกิน 600 ตารางเมตร 400  บาท 
2.5 พื้นท่ีประกอบการเกินกว่า 600 ตารางเมตรขึ้นไป 500  บาท 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



แบบ สอ. 1 

เลขท่ีรับ................../...................                                                             เลขท่ี..................... 
 

คำขอรับ 
ใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 

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

ข้าพเจ้า....................................................อายุ............ปี สัญชาติ................อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ท่ี........ 

เลขหมายประจำตัวประชาชนเลขท่ี............................................ตรอก/ซอย............................... ถนน......................... 
ตำบล/แขวง..................................อำเภอ/เขต ........................... จังหวัด............................ โทรศัพท์........................... 
โทรสาร........................................... 
 ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดต้ัง  สถานท่ีจำหน่ายอาหาร                        สถานท่ีสะสมอาหาร 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  โดยใช้ช่ือสถานท่ีประกอบกิจการว่า........................................................... 
พื้นท่ีประกอบการ........................ตารางเมตร จำนวนคนงาน....................คน  ต้ังอยู่ ณ เลขท่ี...................หมู่ท่ี.......... 
ตำบลถ้ำรงค์   อำเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี   โทรศัพท์...........................................โทรสาร.................................  

พร้อมคำขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ ท่ีนำมาประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต 
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 

 3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล 
          (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล) 

 4. หนังสือมอบอำนาจท่ีถูกต้องตามกฎหมายพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับ 
          มอบอำนาจ (กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถมายื่นคำขอด้วยตนเอง) 

 5. สำเนาหลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอื่นตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกำหนด 
 (1)..................................................................................................................................................... 
 (2)..................................................................................................................................................... 
 6. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ช่วยจำหน่ายอาหาร และผู้ปรุงอาหาร 

  7. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ  ขน  มูลฝอย 
 8. เอกสารอื่น ๆ...................................................... 
          
 

 
 
 



แบบ สอ. 1 
แผนท่ีต้ังสถานท่ีประกอบการพอสังเขป 

 

 

 

          ขอรับรองว่า  ข้อความในคำขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
                         
 

  (ลงช่ือ)..........................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                                                  (.......................................................) 

 
 

ส่วนของเจ้าหน้าท่ี 
ใบรับคำขอรับใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจำหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

เลขท่ี.............................ได้รับเรื่องเมื่อวันท่ี................เดือน....................................พ.ศ................................. 
ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน    ครบ       ไม่ครบ   คือ 

1. ............................................................................................ 
2. ............................................................................................ 
3. ............................................................................................ 

ดังนั้น กรุณานำเอกสารหลักฐานท่ีไม่ครบท้ังหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน........วันนับต้ังแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 

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

                                          ตำแหน่ง........................................................ 
      เจ้าพนักงานท้องถิ่น 



แบบ สอ. 2 

เลขท่ีรับ................../...................                                                             เลขท่ี..................... 
 

คำขอรับ 
หนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 

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

ข้าพเจ้า....................................................อายุ............ปี สัญชาติ................อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ท่ี........ 

เลขหมายประจำตัวประชาชนเลขท่ี............................................ตรอก/ซอย............................... ถนน......................... 
ตำบล/แขวง..................................อำเภอ/เขต ........................... จังหวัด............................ โทรศัพท์........................... 
โทรสาร........................................... 
 ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดต้ัง  สถานท่ีจำหน่ายอาหาร                        สถานท่ีสะสมอาหาร 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  โดยใช้ช่ือสถานท่ีประกอบกิจการว่า........................................................... 
พื้นท่ีประกอบการ........................ตารางเมตร จำนวนคนงาน....................คน  ต้ังอยู่ ณ เลขท่ี...................หมู่ท่ี.......... 
ตำบลถ้ำรงค์   อำเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี   โทรศัพท์...........................................โทรสาร.................................  

พร้อมคำขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ ท่ีนำมาประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต 
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 

 3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล 
          (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล) 

 4. หนังสือมอบอำนาจท่ีถูกต้องตามกฎหมายพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับ 
          มอบอำนาจ (กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถมายื่นคำขอด้วยตนเอง) 

 5. สำเนาหลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอื่นตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกำหนด 
 (1)..................................................................................................................................................... 
 (2)..................................................................................................................................................... 
 6. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ช่วยจำหน่ายอาหาร และผู้ปรุงอาหาร 

  7. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ  ขน  มูลฝอย 
 8. เอกสารอื่น ๆ...................................................... 
          
 
 
 
 



แบบ สอ. 2 

แผนท่ีต้ังสถานท่ีประกอบการพอสังเขป 
 

 

 

          ขอรับรองว่า  ข้อความในคำขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ                         
 

  (ลงช่ือ)..........................................................ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 
                       (.......................................................) 

 
 

ส่วนของเจ้าหน้าท่ี 
ใบรับคำขอรับหนังสือการแจ้งจัดต้ังสถานท่ีจำหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

เลขท่ี.............................ได้รับเรื่องเมื่อวันท่ี................เดือน....................................พ.ศ................................. 
ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน    ครบ       ไม่ครบ   คือ 

1............................................................................................. 
2............................................................................................. 
3............................................................................................. 

ดังนั้น กรุณานำเอกสารหลักฐานท่ีไม่ครบท้ังหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน........วันนับต้ังแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 

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

                                          ตำแหน่ง........................................................ 
      เจ้าพนักงานท้องถิ่น 



แบบ สอ. 3 

ใบอนุญาต 
จัดต้ังสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 

เล่มท่ี...............เลขท่ี.................ปี............... 
อนุญาตให้..................................................อายุ............ปี สัญชาติ..............อยู่บ้านเลขท่ี................หมู่ท่ี......... 

เลขหมายประจำตัวประชาชนเลขท่ี............................................ตรอก/ซอย............................... ถนน......................... 
ตำบล/แขวง..................................อำเภอ/เขต ........................... จังหวัด............................ โทรศัพท์........................... 
โทรสาร........................................... 
 ข้อ 1 จัดต้ัง สถานท่ีจำหน่ายอาหาร สถานท่ีสะสมอาหาร ประเภท................................................................ 
พื้นท่ีประกอบการ.......................................ตารางเมตร   ค่าธรรมเนียม.................................................................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี....................เลขท่ี.......................ลงวันท่ี.....................เดือน...........................พ.ศ.......................... 
โดยใช้ช่ือสถานท่ีประกอบกิจการว่า............................................................................................................................... 
จำนวนคนงาน...............คน   ต้ังอยู่ ณ เลขท่ี..................หมู่ท่ี...............ตำบลถ้ำรงค์  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี   
โทรศัพท์...........................................โทรสาร............................................  

ข้อ 2 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติการบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เรื่อง สถานท่ีจำหน่ายอาหารและสถานท่ี

สะสมอาหาร พ.ศ. 2564 
(2) ..................................................................................................................................................... 
(3) ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันท่ี...............เดือน.................................พ.ศ............................... 

ออกให้ ณ วันท่ี .................เดือน...............................พ.ศ.................................          
 
 

 (ลงช่ือ).......................................................... 
         (นายสำฤทธิ์     อบแย้ม) 

                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
         เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
คำเตือน 

(1) ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีท่ีได้รับอนุญาต 
(2) ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ มิฉะนั้นต้องชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
 
 



แบบ สอ. 3 

การชำระค่าธรรมเนียม 
ครั้งท่ี............................. 
ประจำปี........................ 
ชำระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป ภายใน 
วันท่ี.........เดือน....................พ.ศ............... 
ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี.............เลขท่ี............. 
 

(ลงช่ือ)................................................... 
      (....................................................) 
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
 

การชำระค่าธรรมเนียม 
ครั้งท่ี............................. 
ประจำปี........................ 
ชำระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป ภายใน 
วันท่ี.........เดือน....................พ.ศ............... 
ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี.............เลขท่ี............. 
 

(ลงช่ือ)................................................... 
      (....................................................) 
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
 

การชำระค่าธรรมเนียม 
ครั้งท่ี............................. 
ประจำปี........................ 
ชำระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป ภายใน 
วันท่ี.........เดือน....................พ.ศ............... 
ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี.............เลขท่ี............. 
 

(ลงช่ือ)................................................... 
      (....................................................) 
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
 

การชำระค่าธรรมเนียม 
ครั้งท่ี............................. 
ประจำปี........................ 
ชำระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป ภายใน 
วันท่ี.........เดือน....................พ.ศ............... 
ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี.............เลขท่ี............. 
 

(ลงช่ือ)................................................... 
      (....................................................) 
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
 

การชำระค่าธรรมเนียม 
ครั้งท่ี............................. 
ประจำปี........................ 
ชำระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป ภายใน 
วันท่ี.........เดือน....................พ.ศ............... 
ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี.............เลขท่ี............. 
 

(ลงช่ือ)................................................... 
      (....................................................) 
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
 

การชำระค่าธรรมเนียม 
ครั้งท่ี............................. 
ประจำปี........................ 
ชำระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป ภายใน 
วันท่ี.........เดือน....................พ.ศ............... 
ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี.............เลขท่ี............. 
 

(ลงช่ือ)................................................... 
      (....................................................) 
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
 

การชำระค่าธรรมเนียม 
ครั้งท่ี............................. 
ประจำปี........................ 
ชำระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป ภายใน 
วันท่ี.........เดือน....................พ.ศ............... 
ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี.............เลขท่ี............. 
 

(ลงช่ือ)................................................... 
      (....................................................) 
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
 

การชำระค่าธรรมเนียม 
ครั้งท่ี............................. 
ประจำปี........................ 
ชำระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป ภายใน 
วันท่ี.........เดือน....................พ.ศ............... 
ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี.............เลขท่ี............. 
 

(ลงช่ือ)................................................... 
      (....................................................) 
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
 

การชำระค่าธรรมเนียม 
ครั้งท่ี............................. 
ประจำปี........................ 
ชำระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป ภายใน 
วันท่ี.........เดือน....................พ.ศ............... 
ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี.............เลขท่ี............. 
 

(ลงช่ือ)................................................... 
      (....................................................) 
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
 

 

 
 



แบบ สอ. 4 

 
หนังสือรับรองการแจ้ง 

จัดต้ังสถานท่ีจำหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

เล่มท่ี..................เลขท่ี.................ปี.................... 
 ออกหนังสือรับรองการแจ้งให้....................................................อายุ............ปี  สัญชาติ...................

อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที ่............เลขหมายประจำตัวประชาชนเลขที ่............................................... ..          
ตรอก/ซอย............................ ถนน......................... ตำบล/แขวง................................อำเภอ/เขต ........................... 
จังหวัด............................. โทรศัพท์........................... โทรสาร........................................... 

 ข้อ 1 จัดต้ัง  สถานท่ีจำหน่ายอาหาร                        สถานท่ีสะสมอาหาร 

ประเภท.........................................พื้นท่ีประกอบการ.............ตารางเมตร   ค่าธรรมเนียม.....................................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี.......................เลขท่ี.......................ลงวันท่ี..................เดือน...........................พ.ศ.......................... 
โดยใช้ช่ือสถานท่ีประกอบกิจการว่า............................................................................................................................... 
จำนวนคนงาน...............คน   ต้ังอยู่ ณ เลขท่ี..................หมู่ท่ี...............ตำบลถ้ำรงค์  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี   
โทรศัพท์...........................................โทรสาร............................................  
  ข้อ 2 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี ้

(1) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติการบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เรื่อง สถานท่ีจำหน่ายอาหารและ
สถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.2564 

 (2)................................................................................................................................................. 
ข้อ 3 ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันท่ี...............เดือน...............................พ.ศ............................. 

ออกให้ ณ วันท่ี .................เดือน...............................พ.ศ.................................          
 
 

 (ลงช่ือ).......................................................... 
         (นายสำฤทธิ์     อบแย้ม) 

                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
 
 
 



 
แบบ สอ. 4 

การชำระค่าธรรมเนียม 
ครั้งท่ี............................. 
ประจำปี........................ 
ชำระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป ภายใน 
วันท่ี.........เดือน....................พ.ศ............... 
ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี.............เลขท่ี............. 
 

(ลงช่ือ)................................................... 
      (....................................................) 
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
 

การชำระค่าธรรมเนียม 
ครั้งท่ี............................. 
ประจำปี........................ 
ชำระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป ภายใน 
วันท่ี.........เดือน....................พ.ศ............... 
ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี.............เลขท่ี............. 
 

(ลงช่ือ)................................................... 
      (....................................................) 
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
 

การชำระค่าธรรมเนียม 
ครั้งท่ี............................. 
ประจำปี........................ 
ชำระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป ภายใน 
วันท่ี.........เดือน....................พ.ศ............... 
ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี.............เลขท่ี............. 
 

(ลงช่ือ)................................................... 
      (....................................................) 
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
 

การชำระค่าธรรมเนียม 
ครั้งท่ี............................. 
ประจำปี........................ 
ชำระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป ภายใน 
วันท่ี.........เดือน....................พ.ศ............... 
ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี.............เลขท่ี............. 
 

(ลงช่ือ)................................................... 
      (....................................................) 
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
 

การชำระค่าธรรมเนียม 
ครั้งท่ี............................. 
ประจำปี........................ 
ชำระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป ภายใน 
วันท่ี.........เดือน....................พ.ศ............... 
ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี.............เลขท่ี............. 
 

(ลงช่ือ)................................................... 
      (....................................................) 
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
 

การชำระค่าธรรมเนียม 
ครั้งท่ี............................. 
ประจำปี........................ 
ชำระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป ภายใน 
วันท่ี.........เดือน....................พ.ศ............... 
ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี.............เลขท่ี............. 
 

(ลงช่ือ)................................................... 
      (....................................................) 
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
 

การชำระค่าธรรมเนียม 
ครั้งท่ี............................. 
ประจำปี........................ 
ชำระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป ภายใน 
วันท่ี.........เดือน....................พ.ศ............... 
ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี.............เลขท่ี............. 
 

(ลงช่ือ)................................................... 
      (....................................................) 
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
 

การชำระค่าธรรมเนียม 
ครั้งท่ี............................. 
ประจำปี........................ 
ชำระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป ภายใน 
วันท่ี.........เดือน....................พ.ศ............... 
ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี.............เลขท่ี............. 
 

(ลงช่ือ)................................................... 
      (....................................................) 
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
 

การชำระค่าธรรมเนียม 
ครั้งท่ี............................. 
ประจำปี........................ 
ชำระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป ภายใน 
วันท่ี.........เดือน....................พ.ศ............... 
ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี.............เลขท่ี............. 
 

(ลงช่ือ)................................................... 
      (....................................................) 
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
 

           
 
 



แบบ สอ. 5 

เลขท่ีรับ................../...................                                                              
 

คำขอต่ออาย ุ
ใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 

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

ข้าพเจ้า....................................................อายุ............ปี สัญชาติ................อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ท่ี........ 

เลขหมายประจำตัวประชาชนเลขท่ี............................................ตรอก/ซอย............................... ถนน......................... 
ตำบล/แขวง..................................อำเภอ/เขต ........................... จังหวัด............................ โทรศัพท์........................... 
โทรสาร........................................... 
 ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดต้ัง  สถานท่ีจำหน่ายอาหาร                        สถานท่ีสะสมอาหาร 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  โดยใช้ช่ือสถานท่ีประกอบกิจการว่า........................................................... 
พื้นท่ีประกอบการ........................ตารางเมตร จำนวนคนงาน....................คน  ต้ังอยู่ ณ เลขท่ี...................หมู่ท่ี.......... 
ตำบลถ้ำรงค์   อำเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี   โทรศัพท์...........................................โทรสาร.................................  

พร้อมคำขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ ท่ีนำมาประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
 1.ใบอนุญาตเดิม 
 2.ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ช่วยจำหน่ายอาหาร และผู้ปรุงอาหาร 
 3.สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ  ขน  มูลฝอย 
 4...................................................................................................................................................................... 
 
 
ขอรับรองว่า  ข้อความในคำขอต่ออายุใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

(ลงช่ือ)...................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
                                         (................................................) 
 
 
 
 
 

 



แบบ สอ. 5 

ส่วนของเจ้าหน้าที ่
ใบคำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

เลขท่ี.............................ได้รับเรื่องเมื่อวันท่ี................เดือน....................................พ.ศ................................. 
ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน    ครบ       ไม่ครบ   คือ 

1............................................................................................. 
2............................................................................................. 
3............................................................................................. 

 
 

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

                                          ตำแหน่ง........................................................ 
      เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

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

 
ส่วนของผู้ต่อใบอนุญาต 

 
ใบรับคำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 
เลขท่ี.............................ได้รับเรื่องเมื่อวันท่ี................เดือน....................................พ.ศ................................. 
ตรวจสอบแล้วเอกสาร    ครบ       ไม่ครบ   คือ 

1............................................................................................. 
2............................................................................................. 
3............................................................................................. 
 

ดังนั้น กรุณานำเอกสารหลักฐานท่ีไม่ครบท้ังหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน........วันนับต้ังแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 

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

                                          ตำแหน่ง........................................................ 
      เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 



แบบ สอ. 6 

เลขท่ีรับ................../...................                                                              
 

คำขอชำระค่าธรรมเนียมประจำปี 
ใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 

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

ข้าพเจ้า....................................................อายุ............ปี สัญชาติ................อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ท่ี........ 

เลขหมายประจำตัวประชาชนเลขท่ี............................................ตรอก/ซอย............................... ถนน......................... 
ตำบล/แขวง..................................อำเภอ/เขต ........................... จังหวัด............................ โทรศัพท์........................... 
โทรสาร........................................... 
 ขอยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมประจำปีจัดต้ัง      สถานท่ีจำหน่ายอาหาร      สถานท่ีสะสมอาหาร 
ประเภท..............................................ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  โดยใช้ช่ือสถานท่ีประกอบกิจการว่า
.............................................................. พื้นท่ีประกอบการ........................ตารางเมตร จำนวนคนงาน..................คน  
ต้ังอยู่ ณ เลขท่ี...................หมู่ท่ี..............ตำบลถ้ำรงค์   อำเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี   โทรศัพท์........................
โทรสาร.................................  
 

พร้อมคำขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ ท่ีนำมาประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
 1.หนังสือรับการแจ้งเดิม 
 2.ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ช่วยจำหน่ายอาหาร และผู้ปรุงอาหาร 
 3.สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ  ขน  มูลฝอย 
 4...................................................................................................................................................................... 
 
ขอรับรองว่า  ข้อความในคำขอชำระค่าธรรมเนียมประจำปีนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

          (ลงช่ือ)...................................................ผู้ชำระค่าธรรมเนียมประจำปี 
                                          (................................................) 
 
 
 
 
 
 



แบบ สอ. 6 

ส่วนของเจ้าหน้าที ่
ใบรับคำขอชำระค่าธรรมเนียมประจำปี 

หนังสือรับรองการจัดต้ังสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
เลขท่ี.............................ได้รับเรื่องเมื่อวันท่ี................เดือน....................................พ.ศ................................. 
ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน    ครบ       ไม่ครบ   คือ 

1............................................................................................. 
2............................................................................................. 
3............................................................................................. 

 
 

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

                                          ตำแหน่ง........................................................ 
      เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

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

 
ส่วนของผู้ต่อใบอนุญาต 

ใบรับคำขอชำระค่าธรรมเนียมประจำปี 
หนังสือรับรองการจัดต้ังสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 
เลขท่ี.............................ได้รับเรื่องเมื่อวันท่ี................เดือน....................................พ.ศ................................. 
ตรวจสอบแล้วเอกสาร    ครบ       ไม่ครบ   คือ 

1............................................................................................. 
2............................................................................................. 
3............................................................................................. 
 

ดังนั้น กรุณานำเอกสารหลักฐานท่ีไม่ครบท้ังหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน........วันนับต้ังแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 

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

                                          ตำแหน่ง........................................................ 
                                                             เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 



แบบ สอ. 7 

เลขท่ีรับ................../...................                                                              
 

คำขอรับ 
ใบแทนใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 

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

ข้าพเจ้า....................................................อายุ............ปี สัญชาติ................อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ท่ี........ 

เลขหมายประจำตัวประชาชนเลขท่ี............................................ตรอก/ซอย............................... ถนน......................... 
ตำบล/แขวง..................................อำเภอ/เขต ........................... จังหวัด............................ โทรศัพท์........................... 
โทรสาร........................................... 
 ขอยื่นคำขอรับใบแทนอนุญาตจัดต้ัง   สถานท่ีจำหน่ายอาหาร                  สถานท่ีสะสมอาหาร 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์   เนื่องจาก................................................................................................... 
โดยใช้ช่ือสถานท่ีประกอบกิจการว่า..............................................................พื้นท่ีประกอบการ..................ตารางเมตร 
จำนวนคนงาน...............คน  ต้ังอยู่ ณ เลขท่ี...............หมู่ท่ี..............ตำบลถ้ำรงค์   อำเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี   
โทรศัพท์........................โทรสาร.................................  

 พร้อมคำขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ ท่ีนำมาประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
1.สำเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี (กรณีสูญหาย) 
2.สำเนาใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ (กรณีถูกทำลายหรือชำรุด) 
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต 
4.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับใบอนุญาต 
5.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล 
6.หนังสือมอบอำนาจ 
7.สำเนาหลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอื่นตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกำหนด 
 (1).................................................................................................................................................... 
 (2).................................................................................................................................................... 
8.ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ช่วยจำหน่ายอาหาร และผู้ปรุงอาหาร 
9.สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
10................................................................................................................................................................. 
ขอรับรองว่า  ข้อความในคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 
          (ลงช่ือ)...................................................ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 

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



แบบ สอ. 8 

 

 
 

ใบแทนใบอนุญาต 
จัดต้ังสถานท่ีจำหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

เล่มท่ี...................เลขท่ี....................ปี.................... 
 ออกหนังสือรับรองการแจ้งให้.........................................................อายุ............ปี สัญชาติ................

อยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่........เลขหมายประจำตัวประชาชนเลขที่............................................ตรอก/ซอย
..................................... ถนน............................... ตำบล/แขวง..................................อำเภอ/เขต ........................... 
จังหวัด............................ โทรศัพท์........................... โทรสาร........................................... 

  ข้อ 1 จัดต้ัง   สถานท่ีจำหน่ายอาหาร                  สถานท่ีสะสมอาหาร 
ประเภท.........................................พื้นท่ีประกอบการ.............ตารางเมตร   ค่าธรรมเนียม.....................................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี.......................เลขท่ี.......................ลงวันท่ี..................เดือน...........................พ.ศ.......................... 
โดยใช้ช่ือสถานท่ีประกอบกิจการว่า............................................................................................................................... 
จำนวนคนงาน...............คน   ต้ังอยู่ ณ เลขท่ี..................หมู่ท่ี...............ตำบลถ้ำรงค์  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี   
โทรศัพท์...........................................โทรสาร............................................  
  ข้อ 2 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(2) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติการบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เรื่อง สถานท่ีจำหน่ายอาหารและ
สถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. 2564 

 (2)................................................................................................................................................. 
ข้อ 3 ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันท่ี...............เดือน...............................พ.ศ............................. 

           ออกให้ ณ วันท่ี .................เดือน...............................พ.ศ.................................          
 
 

  (ลงช่ือ).......................................................... 
         (นายสำฤทธิ์     อบแย้ม) 

                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
 



แบบ สอ. 9 

เลขท่ีรับ................../...................                                                              
 

คำขอรับ 
ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 

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

ข้าพเจ้า....................................................อายุ............ปี สัญชาติ................อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ท่ี........ 

เลขหมายประจำตัวประชาชนเลขท่ี............................................ตรอก/ซอย............................... ถนน......................... 
ตำบล/แขวง..................................อำเภอ/เขต ........................... จังหวัด............................ โทรศัพท์........................... 
โทรสาร........................................... 
 ขอยื่นคำขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ัง   สถานท่ีจำหน่ายอาหาร   สถานท่ีสะสมอาหาร 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์   เนื่องจาก................................................................................................... 
โดยใช้ช่ือสถานท่ีประกอบกิจการว่า..............................................................พื้นท่ีประกอบการ..................ตารางเมตร 
จำนวนคนงาน...............คน  ต้ังอยู่ ณ เลขท่ี...............หมู่ท่ี..............ตำบลถ้ำรงค์   อำเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี   
โทรศัพท์........................โทรสาร.................................  

พร้อมคำขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ ท่ีนำมาประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
1.สำเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี (กรณีสูญหาย) 
2.สำเนาใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ (กรณีถูกทำลายหรือชำรุด) 
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต 
4.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับใบอนุญาต 
5.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล 
6.หนังสือมอบอำนาจ 
7.สำเนาหลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอื่นตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกำหนด 
 (1).................................................................................................................................................... 
 (2).................................................................................................................................................... 
8.ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ช่วยจำหน่ายอาหาร และผู้ปรุงอาหาร 
9.สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
10................................................................................................................................................................. 
ขอรับรองว่า  ข้อความในคำขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 
(ลงช่ือ)...................................................ผู้ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง 

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



แบบ สอ. 10 

 
ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง 

จัดต้ังสถานท่ีจำหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

เล่มท่ี...................เลขท่ี....................ปี.................... 

ออกหนังสือรับรองการแจ้งให้.........................................................อายุ............ปี สัญชาติ................
อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ท่ี...........เลขหมายประจำตัวประชาชนเลขท่ี.......................................................................
ตรอก/ซอย............................ ถนน.............................. ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต .......................... 
จังหวัด............................ โทรศัพท์........................... โทรสาร........................................... 

ข้อ 1 จัดต้ัง   สถานท่ีจำหน่ายอาหาร                  สถานท่ีสะสมอาหาร 
ประเภท.........................................พื้นท่ีประกอบการ.............ตารางเมตร   ค่าธรรมเนียม.....................................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี.......................เลขท่ี.......................ลงวันท่ี..................เดือน...........................พ.ศ.......................... 
โดยใช้ช่ือสถานท่ีประกอบกิจการว่า............................................................................................................................... 
จำนวนคนงาน...............คน   ต้ังอยู่ ณ เลขท่ี..................หมู่ท่ี...............ตำบลถ้ำรงค์  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี   
โทรศัพท์...........................................โทรสาร............................................  

ข้อ 2 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(3) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติการบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เรื่อง สถานท่ีจำหน่ายอาหารและ

สถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.2564 
 (2)................................................................................................................................................. 

ข้อ 3 ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันท่ี...............เดือน...............................พ.ศ............................. 
           ออกให้ ณ วันท่ี .................เดือน...............................พ.ศ.................................          
 
 

  (ลงช่ือ).......................................................... 
         (นายสำฤทธิ์     อบแย้ม) 

                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
 
 
 



แบบ สอ. 11 

คำขอบอกเลิกกิจการ 
สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 

 

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

ข้าพเจ้า....................................................อายุ............ปี สัญชาติ................อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ท่ี........ 

เลขหมายประจำตัวประชาชนเลขท่ี............................................ตรอก/ซอย............................... ถนน......................... 
ตำบล/แขวง..................................อำเภอ/เขต ........................... จังหวัด............................ โทรศัพท์........................... 
โทรสาร........................................... 
 ได้รับใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง จัดต้ัง   สถานท่ีจำหน่ายอาหาร       สถานท่ีสะสมอาหาร 
เล่มท่ี.......................เลขท่ี.......................ปี.....................ประเภท.................................................................................. 
โดยใช้ช่ือสถานท่ีประกอบกิจการว่า............................................................................................................................... 
ต้ังอยู่ ณ เลขท่ี................หมู่ท่ี.............ตำบลถ้ำรงค์  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  โทรศัพท์................................ 
โทรสาร........................................  
 ขอแจ้งเลิกการดำเนินกิจการต่อเจ้าหนักงานท้องถิ่น ต้ังแต่ วันท่ี............เดือน........................พ.ศ.................. 
 พร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ ท่ีนำมาประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. ใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง จัดต้ัง สถานท่ีจำหน่ายอาหาร สถานท่ีสะสมอาหาร 
เล่มท่ี..............................เลขท่ี.......................ปี.............................. 

2. ใบแทน  ใบอนุญาต  หนังสือรับรองการแจ้ง จัดต้ัง  สถานท่ีจำหน่ายอาหาร   สถานท่ีสะสมอาหาร 
เล่มท่ี..............................เลขท่ี.......................ปี..............................(ถ้ามี) 

3. สำเนาทะเบียนบ้านของสถานท่ีต้ังประกอบกิจการ 
4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบกิจการ 
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ประกอบกิจการ 
6. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 

(กรณีผู้ขอเลิกการดำเนินการเป็นนิติบุคคล) 
7. สำเนารับรองการจดทะเบียนนิบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล 

(กรณีผู้ขอเลิกการดำเนินการเป็นนิติบุคคล) 
ขอรับรองว่า  ข้อความในคำขอบอกเลิกกิจการนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

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

       ผู้ขอบอกเลิกกิจการ 



แบบ สอ. 12 

คำขอโอนการดำเนินกิจการ 
สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 

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

ข้าพเจ้า....................................................อายุ............ปี สัญชาติ................อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ท่ี........ 

เลขหมายประจำตัวประชาชนเลขท่ี............................................ตรอก/ซอย............................... ถนน......................... 
ตำบล/แขวง..................................อำเภอ/เขต ........................... จังหวัด............................ โทรศัพท์........................... 
โทรสาร........................................... 
 ได้รับใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง จัดต้ัง   สถานท่ีจำหน่ายอาหาร       สถานท่ีสะสมอาหาร 
เล่มท่ี.......................เลขท่ี.......................ปี.....................ประเภท.................................................................................. 
โดยใช้ช่ือสถานท่ีประกอบกิจการว่า............................................................................................................................... 
ต้ังอยู่ ณ เลขท่ี................หมู่ท่ี.............ตำบลถ้ำรงค์  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  โทรศัพท์................................ 
โทรสาร........................................  

ขอยื่นคำขอโอนการดำเนินกิจการให้แก่.......................................................อายุ...........ปี สัญชาติ..................
อยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่........เลขหมายประจำตัวประชาชนเลขที่............................................ตรอก/ซ อย
............................... ถนน......................... ตำบล/แขวง..................................อำเภอ/เขต ........................... จังหวัด
............................ โทรศัพท์........................... โทรสาร........................................... 

พร้อมคำขอนี้  ผู้โอนและผู้รับโอนได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ ท่ีนำมาประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
1. ใบแทน  ใบอนุญาต  หนังสือรับรองการแจ้ง จัดต้ัง  สถานท่ีจำหน่ายอาหาร   สถานท่ีสะสมอาหาร 

เล่มท่ี..............................เลขท่ี.......................ปี........................ 
2. สำเนาทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของผู้โอนและผู้รับโอน 
3. สำเนาทะเบียนบ้านของสถานท่ีต้ังประกอบกิจการ 
4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล 

(กรณีผู้โอนหรือผู้รับโอนเป็นนิติบุคคล) 
5. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 

(กรณีผู้โอนหรือผู้รับโอนไม่สามารถย่ืนคำขอด้วยตนเอง) 
ขอรับรองว่า  ข้อความในคำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
(ลงช่ือ)............................................                                   (ลงช่ือ)................................................ 
        (...........................................)                                          (.............................................) 
  ผู้รับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง                                ผู้รับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง 

 


