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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด  วาดวยสถานที่จําหนาย  

อาหารและสถานที่สะสมอาหาร   

อาศัยอํานาจ  ตามความใน  มาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร  

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมาย 

ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ  

มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด  โดยความเห็นชอบของ

สภาองคการบริหารสวนตําบลยางตลาดและนายอําเภอยางตลาด  จึงตราขอบัญญัติไวดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด  เรื่อง  สถานที่

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๖”   

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินีใ้หใชบังคบัในเขตองคการบริหารสวนตาํบลยางตลาดตั้งแตวันที่ไดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลยางตลาดแลวเจ็ดวัน   

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน   

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้   

“อาหาร”  หมายความวา  ของที่กินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก   

(๑)  วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  อมหรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด ๆ  หรือ  ในรูปลักษณะใด ๆ  

แตไมรวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาทหรือยาเสพติดใหโทษตามดวยกฎหมายวาดวยการนั้น 

แลวแตกรณี 
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(๒)  วัตถุมุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารรวมถึงวัตถุ  เจือปนอาหารสี  

และเครื่องปรุงแตงกล่ินสี   

“สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณใด ๆ  ที่ไมใชที่หรือ 

ทางสาธารณะที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภค 

ไดทันที  ท้ังนี้ไมวาจะเปนการจําหนายโดยการจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้นหรือนําไป

บริโภคท่ีอื่นก็ตามรวมทั้งสถานที่จําหนายเครื่องดื่มทุกชนิด   

“สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณใด ๆ  ที่ไมใชที่หรือ 

ทางสาธารณะที่จัดไวเพ่ือเก็บอาหารที่มีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด   

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทําการประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลังรวมทั้งสถานที่จําหนายเครื่องดื่มทุกชนิด   

“ใบอนุญาต”  หมายความวา  ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร   

“หนังสือรับรองการแจง”  หมายความวา  หนังสือรับรองการแจงการจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร   

หรือสถานที่สะสมอาหาร   

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด   

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕   

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งไดรับการแตงตั้ง

จากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕   

ขอ  ๕  หามมิใหผูใดจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด

ซึ่งมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดเวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น   

หามมิใหผูใดจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด 

ซึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดเวนแตจะไดแจงตอเจาพนักงาน

ทองถิ่นเพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจง 
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ขอ ๖ ความในขอ  ๕  ไมใชบังคับหรือจัดสถานที่แหงใดเพ่ือดําเนินการตอไปนี้   

  (๑)  ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล

ยางตลาด  เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม   

  (๒)  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บรักษาหรือสะสมอาหารเฉพาะผูขายของและผูชวยขายของ 

ในตลาดผูไดรับใบอนุญาตที่จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ   

ขอ ๗ ประเภทของสถานท่ีจําหนายอาหารกําหนดตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการ  

เพ่ือคํานวณคาธรรมเนียมดังตอไปนี้   

  (๑)  สถานที่จําหนายอาหารมีลักษณะเปนตึกแถวหรืออาคารอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน

ใหคํานวณพ้ืนที่บริเวณท่ีจําหนายอาหารทั้งหมดในอาคารนับจากขอบเขตผนังดานในทุกชั้นที่ประกอบกิจการ  

ยกเวนพ้ืนที่ซึ่งกั้นไวเปนสัดสวนสําหรับใชสอยเพ่ือการอื่น   

    (๒)  สถานที่จําหนายอาหารท่ีมีบริเวณใหคํานวณพ้ืนท่ีบริเวณภายในตัวอาคารและ 

รวมพ้ืนท่ีรอบอาคารท่ีใชสําหรับการคาอาหารนั้นดวย  ถาไมมีขอบเขตที่แนนอนใหคํานวณจากแนวเขต

ของพ้ืนที่ประกอบกิจการนั้น   

  (๓)  สถานที่จําหนายอาหารที่มีอาคารเชื่อมติดถึงกันใหคํานวณพ้ืนท่ีประกอบกิจการ

รวมกัน  และใหมีใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงฉบับเดียวแลวแตกรณี  ถาอาคารนั้นไมเชื่อมติดถึงกัน 

ใหคํานวณพ้ืนที่แตละอาคารและแยกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงแหงละฉบับแลวแตกรณี   

  (๔)  สถานที่จําหนายอาหารท่ีตั้งอยูในอาคารใด ๆ  ใหใชเลขที่ของอาคารนั้น  โดยให

พิจารณาจากลักษณะพ้ืนท่ีที่ประกอบการ  ถาแยกเปนสัดสวนแตละแหงไมวาจะเปนเจาของเดียวกัน 

หรือไมใหมีใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงแหงละฉบับแลวแตกรณี  การคํานวณพ้ืนที่ใหคํานวณ

พ้ืนท่ีประกอบกิจการกรณีอาคารใดซึ่งจัดหองน้ํา  หองสวมแยกไวตางหากจะไมนับรวมพ้ืนท่ีของหองน้ํา  

หองสวมนั้น   

ขอ ๘ ประเภทของสถานที่สะสมอาหารกําหนดตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการ 

เพ่ือคํานวณคาธรรมเนียมดังตอไปนี้   

  (๑)  สถานที่สะสมอาหารที่มีลักษณะเปนตึกแถวหรืออาคารท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

ที่มีการตั้งวางสินคาอาหารเต็มพ้ืนที่  หรือวางสินคาอาหารทั่ว ๆ  ไปหลายจุด  ใหคํานวณพ้ืนท่ีบริเวณ 
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ตั้งวางสินคาอาหารทั้งหมดภายในอาคารนับจากขอบผนังดานในทุกชั้นท่ีประกอบกิจการรวมกับพ้ืนที่ของ

หองน้ําหองสวม  ยกเวนพ้ืนที่ซึ่งกั้นไวเปนสัดสวนสําหรับใชสอยเพ่ือการอื่น  กรณีตั้งวางสินคาอาหาร 

ไมเต็มพ้ืนที่หรือตั้งวางที่จุดใดจุดหนึ่ง  อาทิ  ตูแช  โตะ  ชั้นวางสินคาอื่น ๆ  ที่มีลักษณะคลายคลึง   

ใหคํานวณพ้ืนท่ีบริเวณที่ตั้งวางสินคาอาหารนั้นรวมกับพ้ืนท่ีหองน้ําหองสวม  และเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ี 

ของอาคารทั้งหมด  หากมีพ้ืนที่ไมเกินกึ่งหนึ่งของพ้ืนที่อาคารท้ังหมดใหคํานวณพ้ืนที่ของอาคารทั้งหมด  

กรณีสถานที่ประกอบกิจการนั้นมีหลายหองติดตอกันกึ่งหนึ่งของพ้ืนที่ใหหมายถึงกึ่งหนึ่งของหองที่วาง 

สินคาอาหารนั้น   

    (๒)  สถานที่สะสมอาหารท่ีเปนอาคารโกดังเก็บสินคาที่มีอาคารโกดังหลายหลัง   

แตมีเลขท่ีของอาคารโกดังเลขที่เดียวและมีเจาของคนเดียวกัน  ใหคํานวณพ้ืนท่ีของอาคารโกดังท้ังหมด  

รวมกับพ้ืนที่ของหองน้ํา  หองสวม  และออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงฉบับเดียวแลวแตกรณี  

กรณีที่มีอาคารโกดังหลายหลัง  มีเลขที่ของอาคารโกดังเลขที่เดียวแตมีเจาของหลายเจาของ  ใหคํานวณ

พ้ืนที่ของอาคารโกดงัของแตละเจาของรวมกับพ้ืนที่ของหองน้ํา  หองสวม  และออกใบอนุญาตหรือหนังสือ

รับรองการแจงแลวแตกรณีใหแตละเจาของ  กรณีท่ีมีอาคารโกดังหลายหอง  และมีเลขท่ีของอาคารโกดัง

แตละหลัง  ใหคํานวณพ้ืนท่ีของอาคารโกดังแตละหลังรวมกับพ้ืนที่ของหองน้ํา  หองสวม  และออก  ใบอนุญาต

หรือหนังสือรับรองการแจงแลวแตกรณีแยกแตละโกดัง  กรณีที่มีเจาของสินคาอาหารหลายเจาของ 

ในอาคารโกดังนั้น  ใหคํานวณพ้ืนท่ีของ  สถานที่สะสมอาหารของแตละเจาของรวมกับพ้ืนท่ีของหองน้ํา

หองสวม  และออกใบอนุญาตหรือหนังสือ  รับรองการแจงแลวแตกรณีใหแตละเจาของ   

ขอ ๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดประเภทของสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ี

สะสมอาหารตามประเภทของอาหาร  หรือตามวิธีการจําหนายเพ่ิมเติมไดตามท่ีเห็นสมควร   

ขอ ๑๐ การจัดตั้ง  ใช  และดูแลรักษาสถานท่ีและสุขลักษณะของบริเวณท่ีใชจําหนายอาหาร  

ที่จัดไวสําหรับอาหารบริโภค  ที่ใชทํา  ประกอบ  หรือปรุงอาหาร  หรือที่สะสมอาหารใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

และเงื่อนไขดังตอไปนี้   

    (๑)  จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือที่นั่งอยางอื่นใหเปนระเบียบเรียบรอยและสะอาดอยูเสมอ 
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   (๒)  ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารตองใชวัตถุถาวร  แข็งแรง  และมีผิวเรียบไมดูดซึมน้ํา

และทําความสะอาดไดงาย  การจัดตั้งถงับรรจุกาซตองตัง้อยูในที่ปลอดภัย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข  หรือพนักงานเจาหนาที่หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

    (๓)  จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ในการประกอบ  ปรุง  การเก็บ  

และบริโภคไวใหเพียงพอ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนกังานเจาหนาท่ีหรอืตามคําส่ัง

ของเจาพนักงานทองถิ่น   

    (๔)  จัดใหมีที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ  และอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ใหเพียงพอ

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น   

    (๕)  จัดใหมีอางลางมือที่ใชการไดดีและมีจํานวนตามเกณฑที่กําหนดในพระราชบัญญัติ  

รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ตลอดจนใหมีสบูลางมือได

ตลอดเวลา   

  (๖)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น   

  (๗)  ไมตั้งอยูในที่นาจะเปนอันตรายแกสุขภาพหรือแหลงท่ีนารังเกียจ  เชน  ใกลชิด

กับที่ฝงศพ  ที่เก็บศพ  ที่เผาศพ  ที่ ท้ิงหรือกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่นใดที่ 

เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ   

  (๘)  พ้ืนทําดวยวัตถุถาวรและไมมีน้ําขัง   

  (๙)  จัดใหมีทางระบายน้ําดวยวัตถุถาวร  เพ่ือใหน้ําไหลลงสูทางระบายน้ําสาธารณะ

หรือบอรับน้ําเสียไดอยางสะดวกตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่   

หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น   

  (๑๐)  จัดใหมีแสงสวางเพียงพอ  ณ  จุดท่ีทําการปรุง  ประกอบและจําหนายอาหาร  

และตองมีการระบายอากาศภายในรานเพียงพอโดยมีชองระบายอากาศไมนอย  กวารอยละ  ๒๐   

ของพ้ืนที่หอง  (๑๑)  จัดใหมีสวมท่ีถูกสุขลักษณะและมีจํานวนเพียงพอตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  

(พ.ศ.  ๒๕๓๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ  

บานเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๒๖๗ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

  (๑๒)  ถาจะขยายหรือเปล่ียนแปลงสถานที่ประกอบการคาและทําใหสุขลักษณะ

เปล่ียนแปลงไปดวยแลว  จะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน   

  (๑๓)  จัดใหมีเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมจํานวนเพียงพอ  และอยูในสภาพใชไดสะดวก  

เมื่อเกิดเพลิงไหม  ตลอดจนตองมีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงใหอยูในสภาพใชการไดทุกป   

  (๑๔)  ปฏิบัติการอื่น ๆ  ใหถูกสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

หรือพนักงานเจาหนาที่  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๑๑ หลักเกณฑเกี่ยวกับการปองกันมิใหเกดิเหตรุําคาญและปองกนัโรคติดตอใหเปนไปตาม  

หลักเกณฑดังตอไปนี้   

    (๑)  มีระบบการระบายควันที่เกิดจากการปรุงอาหาร  เชน  ปลองระบายควันที่มี  

พัดลมดูดควัน  และสูงเพียงพอท่ีจะไมกอเหตุรําคาญ   

    (๒)  รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ  และตองใชน้ํายาฆาเชื้อโรคทําความสะอาดพ้ืน

ทุกอาทิตย   

    (๓)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ  ตองเก็บ  ขน  กําจัด   

มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาท่ี  หรือตามคําส่ัง

ของเจาพนักงานทองถิ่น   

  (๔)  รักษาสวมใหถูกสุขลักษณะอยูเสมอ   

    (๕)  ถามีสัตวท่ีจะฆาเปนอาหารตองแยกใหอยูในที่เหมาะสม   

    (๖)  จัดวางส่ิงของเครื่องใชใหเปนระเบียบเรียบรอยและรักษาใหสะอาดอยูเสมอ   

    (๗)  ปฏิบัติการอื่น ๆ  ใหถูกสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

หรือพนักงานเจาหนาที่  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๑๒ กําหนดเวลาจําหนายอาหาร  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเวลาจําหนายอาหาร

บางประเภทหรือชนิดใดโดยที่ระบุไวได   

ขอ ๑๓ หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และ 

ผูใหบริการตองมีการปฏิบัติดังตอไปนี้   

  (๑)  ผูจําหนาย  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหเรียบรอย   



 หนา   ๒๖๘ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

  (๒)  ผูจําหนาย  ปรุง  และใหบริการอาหารตองผานการตรวจสุขภาพวาไมเปน  

โรคติดตอท่ีนารังเกียจ  และตองผานการทดสอบความรูดานสุขาภิบาลอาหาร   

  (๓)  หามผูไดรับใบอนุญาตหรือใบรับรองการแจงแลวแตกรณี  ทําการจําหนาย  ปรุง  

สะสมอาหาร  เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวาตนเปนโรคติดตอ  หรือซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขไดตรวจสอบ

แลวปรากฏวาเปนพาหะและไดรับแจงความเปนหนังสือวาตนเปนพาหะของโรคติดตอ   

ขอ ๑๔ หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บรักษา  หรือ  

สะสมอาหาร  ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะอุปกรณ  น้ําใช  และของ  ใชอื่น ๆ  ตองมีการปฏิบัติ

ดังตอไปนี้   

  (๑)  การจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  วาง  เก็บ  สะสมอาหาร  หรือการลาง

ภาชนะอุปกรณ  ตองทําในที่สะอาด  ซึ่งสูงกวาพ้ืนไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร  และท่ีเก็บสะสมอาหาร

ตองปองกันสัตวนําโรคได   

  (๒)  จัดใหมีน้ําสะอาดไวใชอยางเพียงพอและคุณภาพเทียบเทาน้ําประปา  กรณีน้ําดื่ม  

เครื่องดื่ม  น้ําผลไม  ตองสะอาดและควรเก็บไวในภาชนะท่ีมีการปกปด  มีทางรินน้ําเทออก  หรือ 

มีอุปกรณที่มีดามตักโดยเฉพาะผักสดและตั้งไวสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร   

  (๓)  การเตรียมอาหารกอนปรุง  ตองลางใหสะอาดโดยเฉพาะผักสดและผลไม  น้ําที่ใช   

ปรุง  ประกอบ  แชลางอาหารและภาชนะตองใชน้ําสะอาด   

  (๔)  ใชเครื่องปกปดอาหารตลอดจนภาชนะที่ใชสําหรับ  ประกอบ  ปรุง  เก็บรักษา  

หรือสะสมอาหาร  ใหปองกันฝุนละอองและสัตวนําโรคไดโดยปกปดใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ   

  (๕)  ใชภาชนะที่สะอาดสําหรับใสและปรุงอาหารโดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ  ในสวน

ของน้ําแข็งที่ใชบริโภคตอง  สะอาด  ควรเก็บในถังหรือกระติกที่มีการปกปด  มีอุปกรณคีบหรือตัก

โดยเฉพาะไมนําอาหารหรือส่ิงของอื่นแชปนกับน้ําแข็งเพ่ือการบริโภค   

  (๖)  หามมิใหใชภาชนะที่ทําดวยสังกะสี  หรือตะกั่วตมอาหารที่มีเกลือปนอยูดวย   

  (๗)  หามมิใหขายอาหารอันเปนการไมปลอดภัยแกผูบริโภค   

  (๘)  ภาชนะที่บรรจุอาหารหรือใสเครื่อง  ปรุงรสตาง ๆ  ตองใชวัสดุที่ออกแบบท่ี 

ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร  และปลอดภัย 



 หนา   ๒๖๙ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

  (๙)  ภาชนะที่ใชแลวตองลางและเก็บใหถูกหลักสุขาภิบาลอาหารสวนภาชนะประเภท

ใชครั้งเดียวแลวทิ้ง  หามกลับนํามาใชอีก 

    (๑๐)  ไมขายอาหารใหผูปวยท่ีเปนโรคติดตอท่ีมีสภาพนารังเกียจบริโภคในสถานที่  

ไดรับอนุญาต   

    (๑๑)  เนื้อสัตวที่มีไวขาย  ทํา  ประกอบ  ปรุงอาหาร  ตองผานการตรวจจากสัตวแพทย   

และเก็บในภาชนะปกปด   

    (๑๒)  หามมิใหนําสัตวเล้ียง  เชน  สุนัข  หรือแมว  เขามาในสถานท่ีประกอบอาหาร   

    (๑๓)  ปฏิบัติการอื่น ๆ  ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๑๕ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจผอนผันใหผูขอรับใบอนุญาตหรือผูขอรับหนังสือ

รับรอง  การแจง  งดเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑  ขอ  ๑๓  

และขอ  ๑๔  เพียงเทาที่เห็นสมควร  หรือจะเปล่ียนแปลงอยางใด  เพ่ือใหเหมาะสมแกสถานท่ีจําหนาย

อาหารและสถานท่ีสะสมอาหารนั้น  ทั้งนี้การงดเวนหรือผอนผันจะตองไมเปนเหตุกระทบกระเทือน   

ตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือตอสภาพแวดลอมในพ้ืนที่   

ขอ ๑๖ ผูใดประสงคขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร   

หรือพ้ืนที่ใด  ซึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรและมใิชเปนการขายของในตลาด  ใหย่ืนคําขอรับหนังสือ

รับรองการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สอ.๒  ทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน

ดังตอไปนี้   

     (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ   

     (๒)  สําเนาทะเบียนบาน   

     (๓)  ใบรับรองแพทย   

     (๔)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูแทนนิติบุคคลในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล   

     (๕)  หนังสือมอบอํานาจใน  กรณีที่เจาของกิจการไมมาย่ืนคําขอรับหนังสือรับรอง

การแจงดวยตนเอง 



 หนา   ๒๗๐ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

  (๖)  สําเนาหลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนดไว   

  (๗)  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลยางตลาดกําหนด 

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงใหออกใบรับแจงแกผูแจงเพ่ือเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ 

ตามท่ีแจง  ไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขอรับหนังสือรับรองการแจง  

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ 

นับแตวันที่ไดรับแจงตามแบบ  สอ.๔  ทายขอบัญญัตินี้   

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือ 

ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวัน

ทําการนับแตวันที่ไดรับการแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการ  นับแตวันที่

ไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล  

แตถาผูแจงไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลวใหเจาพนักงานทองถิน่ออกหนงัสือ  รับรองการแจง

ใหแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจง 

ผูแจงมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมาแจง  และ

ภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนครบรอบปของทุกปตลอดเวลาท่ียังดําเนินการนั้น  โดยย่ืนคําขอชําระ

คาธรรมเนียมประจําป  ตามแบบ  สอ.๖  ทายขอบัญญัตินี้   

ถาผูแจงมิไดเสียคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบ

ของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนด 

การเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหกคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน   



 หนา   ๒๗๑ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอ ๑๗ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจง  ตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและ 

เห็นไดงาย  ณ  สถานที่ที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาท่ีดําเนินกิจการนั้น  ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองจัด 

สถานที่และปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑  ขอ  ๑๓  และขอ  ๑๔ 

ขอ ๑๘ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ   

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ 

ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบ  สอ.  ๙  ทายขอบัญญัตินี้  การขอรับใบแทน

หนังสือรับรองการแจงใหย่ืนคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้   

     (๑)  สําเนาบันทึกประจําวันของสถานตีํารวจในพ้ืนที่หนงัสือรับรองการแจงสูญหาย 

หรือถูกทําลาย  กรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหายหรือถูกทําลาย   

     (๒)  หนังสือรับรองการแจงเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ   

   (๓)  หลักฐานอื่น ๆ  ตามขอ  ๑๖  ใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหใช 

ตามแบบ  สอ.๑๐  ทายขอบัญญัตินี้   

ขอ ๑๙ ผูแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารประสงคท่ีจะเลิกกิจการ

หรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่น  ตองแจงเจาพนักงานทองถิ่นภายในสิบหาวันกอนการเลิกกิจการ

หรือโอนการดําเนินกิจการตามแบบ  สอ.๑๑  หรือแบบ  สอ.๑๒  ทายขอบัญญัตินี้  แลวแตกรณี   

ขอ ๒๐ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจง   

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๑๖  และเคยไดรับโทษตามขอบัญญัตินี้  เพราะเหตุท่ีฝาฝนดําเนินกิจการ

โดยมิไดแจงเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินการตอไปโดยมิไดแจงเจาพนักงานทองถิ่น

ทราบ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินการไวจนกวาจะไดดําเนินการแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๑๖  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นส่ังหามการดําเนินกิจการนั้น 

ตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได   

ขอ ๒๑ การแจงของเจาพนักงานทองถิ่นและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  ใหทําเปนหนังสือ

แจงใหผูแจงหรือผูดําเนินกิจการทราบ  ในกรณีท่ีไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือใหสงหนังสือการแจง   

หรือคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือนั้นไวที่เปดเผยเห็นงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน



 หนา   ๒๗๒ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ของผูที่ตองรับหนังสือ  และใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือดังกลาวแลวตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึงหรือ 

วันปดหนังสือแลวแตกรณี 

ขอ ๒๒ ผูใดประสงคขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาต

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สอ.๑  ทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้   

    (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ   

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน   

  (๓)  ใบรับรองแพทย   

  (๔)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูแทนนิติบุคคลในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล   

  (๕)  หนังสือมอบอํานาจในกรณีท่ีเจาของกิจการไมมาย่ืนขอรับใบอนุญาตดวยตนเอง   

  (๖)  สําเนาหลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนดไว   

  (๗)  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลยางตลาดกําหนด   

ขอ ๒๓ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม  ความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนที่ตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือ 

ความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอเจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาต 

หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวัน  นับแตวันไดรับ 

คําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรอืครบถวนตามที่กําหนดในขอบัญญัตนิี้  ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเจาพนักงาน 

ทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตได  หรืออาจยังไมมีคําส่ังไมอนุญาตไดตามกําหนดเวลาในวรรคสอง  ใหขยาย

เวลาออกไปอีกไดไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน  แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปน 

แตละครั้งใหผูขอรับใบอนุญาตทราบ  กอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง  หรือตามที่ไดขยายเวลาไปแลวนั้น 

แลวแตกรณี   



 หนา   ๒๗๓ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอ  ๒๔  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลยางตลาด  ตามแบบ  สอ.๓  ทายขอบัญญัตินี้  การตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืน 

คําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  ตามแบบ  สอ.๕  ทายขอบัญญัตินี้  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และ

เงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑  ขอ  ๑๓  และขอ  ๑๔  ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ี

จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารประสงคท่ีจะเลิกกิจการ  หรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคล

อื่น  ตองแจงเจาพนักงานทองถิ่นภายในสิบหาวันกอนการเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการ  ตามแบบ  

สอ.๑๑  หรือแบบ  สอ.๑๒  ทายขอบัญญัตินี้  แลวแตกรณี   

ขอ  ๒๕  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว   

ทายขอบัญญัตินี้ในวนัทีม่ารับใบอนญุาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกและกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินการนั้น  ถาผูไดรับใบอนุญาตมิได 

เสียคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรบัเพ่ิมขึน้อีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนยีม

ที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียม 

ครั้งตอไป   

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม  

และคาปรับจนครบจํานวน   

ขอ  ๒๖  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  ผูไดรับใบอนุญาตตองจัดสถานที่และปฏิบัติใหเปนไป 

ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑  ขอ  ๑๓  และขอ  ๑๔   

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบ  สอ.๗  ทายขอบัญญัตินี้  การขอรับใบแทนใบอนุญาตใหย่ืนคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่น 

พรอมเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 



 หนา   ๒๗๔ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

     (๑)  สําเนาบันทึกประจําวันของสถานีตํารวจในพ้ืนที่ใบอนุญาตสูญหายหรือ 

ถูกทําลาย  กรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลาย   

     (๒)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ  (๓)  หลักฐานอื่น ๆ  ตามขอ  ๒๒   

ใบแทนใบอนุญาตใหใชตามแบบ  สอ.๘  ทายขอบัญญัตินี้   

ขอ ๒๘ ใน  กรณีที่ปรากฏวาผูขอรับอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสะสมอาหาร  

ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออก 

ตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวใน

ใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน   

ขอ ๒๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูขอรับ

ใบอนุญาต   

    (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุตองส่ังพักใชใบอนุญาตอีก   

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถกูตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือ

ขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับ

อนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายรายแรงตอสุขภาพ

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ขอ ๓๐ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและใบเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงผูรับใบอนุญาตทราบ   

ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณีย

ตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต  

และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ังแลวแตกรณี 

ขอ ๓๑ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับกิจการท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต

อีกไมได  จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต   



 หนา   ๒๗๕ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอ  ๓๒  ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีออกกอนวันท่ีขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  และจะตองไดรับ  

ใบอนุญาตหรือตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามขอบัญญัตินี้ใหใชไดตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น   

และเมื่อใบอนุญาตเดิมส้ินอายุหากผูไดรับใบอนุญาตยังประสงคจะดําเนินกิจการตอไปใหผูไดรับใบอนุญาต

ดําเนินการแจงเพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจงหรือขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น  กอนการดําเนิน 

กิจการแลวแตกรณี   

ขอ  ๓๓  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังที่ออก   

โดยเจาพนักงานทองถิ่นโดยไมมีเหตุอันสมควร  ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๓๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลยางตลาดเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

สุขุมวรัชญ  อคัรเศรษฐงั   

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลยางตลาด 



          แบบ สอ.๑  

    เลขท่ี............... 

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

         คําขอรับ  

      ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  

  

เขียนท่ี..........................  

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

 ขาพเจา.............................................................อายุ.............. ป  สัญชาติ...............อยูบานเลขท่ี.................... หมูท่ี

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

เขต............................................จังหวัด................................................โทรศัพท..................................................  ขอยื่นคํา

ขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง    สถานท่ีจําหนายอาหาร      สถานท่ีสะสมอาหาร ตอนายกองคการบริหารสวนตําบล 

ยางตลาด  โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา.............................................................. พ้ืนท่ีประกอบการ...................

ตารางเมตร   จํานวนคนงาน...................คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี................หมูท่ี................ ตําบลยางตลาด   อําเภอยางตลาด    

จังหวัดกาฬสินธุ   โทรศัพท.....................................  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ท่ีนํามา

ประกอบการพิจารณา ดังนี้   

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผูขอรับใบอนุญาต  ๒. สําเนา

ทะเบียนบาน ของผูขอรับใบอนุญาต   

๓. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล   

๔. หนังสือมอบอํานาจ   

๕. สําเนาหลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอ่ืนตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนด  

(๑)........................................................................................................................................................... 

(๒)...........................................................................................................................................................  

๖. ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต  ผูชวยจําหนายอาหาร  และผูปรุงอาหาร   

๗. สําเนาใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ  ขน  มูลฝอย  

๘. ..........................................................................................................................................................   

   

แผนท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการพอสังเขป 
 

 

 

 



             แบบ สอ.๑   

ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ                

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

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

  

สวนของเจาหนาท่ี  

         ใบรับคําขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  

เลขท่ี..................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี...................เดือน..............................................พ.ศ. ................................. ตรวจสอบ

แลวเอกสารหลักฐาน      ครบ      ไมครบ  คือ  

     ๑.  ...........................................................................  

     ๒.  ........................................................................... 

     ๓.  ........................................................................... 

       

 

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

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

ตําแหนง ....................................................            

      เจาพนักงานทองถ่ิน  

 

  

สวนของผูขอรับใบอนุญาต  

ใบรับคําขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  

เลขท่ี............................... ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี...................เดือน..................................พ.ศ. ................................. ตรวจสอบ

แลวเอกสารหลักฐาน      ครบ      ไมครบ  คือ  

 ๑. ..................................................................................... 

 ๒.  ....................................................................................  

 ๓.  ..................................................................................... 

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ีไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน......วัน นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป   

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

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

 ตําแหนง ......................................................         

        เจาพนักงานทองถ่ิน  
 



           แบบ สอ.๒  

     เลขท่ี................  

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

     คําขอรับ  

หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  

  

เขียนท่ี...................................................วันท่ี

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

ขาพเจา.............................................................อายุ.............. ป  สัญชาติ...............อยูบานเลขท่ี....................  

หมูท่ี.............ตรอก/ซอย...........................................ถนน............................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต

..............................................จงัหวัด..................................................โทรศัพท......................................... ขอแจงการจัดตั้ง    

  สถานท่ีจําหนายอาหาร    สถานท่ีสะสมอาหาร  เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจง ตอนายกองคการบริหาร 

สวนตําบลยางตลาด  โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา....................................... พ้ืนท่ีประกอบการ.................ตารางเมตร    

จํานวนคนงาน...................คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี................หมูท่ี................. ตําบลยางตลาด   อําเภอยางตลาด   จังหวัด

กาฬสินธุ   โทรศัพท.....................................   

พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้   

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผูแจง   

๒. สําเนาทะเบียนบาน ของผูแจง  

๓. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล  

๔. หนังสือมอบอํานาจ   

๕. สําเนาหลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอ่ืนตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนด     

(๑)................................................................................................................................ 

(๒)................................................................................................................................ 

 ๖. ใบรับรองแพทยของผูแจง  ผูชวยจําหนายอาหาร  และผูปรุงอาหาร   

 ๗. สําเนาใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ  ขน  มูลฝอย  

 ๘. .............................................................................................................................................     

   

แผนท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการพอสังเขป 
  
 

 

 

 



           แบบ สอ.๒    

 ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ                

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

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

  

  

สวนของเจาหนาท่ี  

    ใบรับแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  

เลขท่ี............................... ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี...................เดือน..................................พ.ศ. ................................. ตรวจสอบ

แลว  เอกสารหลักฐาน      ครบ      ไมครบ  คือ  

๑. ..........................................................................................  

๒.  ........................................................................................ 

๓.  ........................................................................................ 

 

 

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

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

 ตําแหนง ........................................................           

   เจาพนักงานทองถ่ิน  

 

สวนของผูแจง   

ใบรับแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  

เลขท่ี............................... ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี...................เดือน.................................พ.ศ. ................................. ตรวจสอบ

แลว  เอกสารหลักฐาน      ครบ      ไมครบ  คือ  

๑. ................................................................................... 

๒.  ..................................................................................  

๓.  .................................................................................. 

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ีไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน......วัน นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป   

 

ลงชื่อ......................................................... 

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

ตําแหนง ...................................................................          

     เจาพนักงานทองถ่ิน  



        แบบ สอ.๓ 

       

        ใบอนุญาต  

   จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  

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

  

 อนุญาตให.............................................................อายุ.............ป  สัญชาติ.............อยูบานเลขท่ี..................... หมูท่ี...........

ตรอก/ซอย........................................ถนน........................................ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต

...............................................จังหวัด...............................................โทรศัพท.................................ขอ ๑.  จัดตั้ง     

  สถานท่ีจําหนายอาหาร     สถานท่ีสะสมอาหาร ประเภท.........................................พ้ืนท่ีประกอบการ....................

ตารางเมตร  คาธรรมเนียม......................บาท  ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี................เลขท่ี................ลงวันท่ี.............เดือน

............................................พ.ศ. ............................ โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา.....................................................

จํานวนคนงาน............คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี................... หมูท่ี...............ตําบลยางตลาด   อําเภอยางตลาด  จังหวัด

กาฬสินธุ   โทรศัพท.................................................  ขอ ๒.  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้   

(๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ี 

สะสมอาหาร  พ.ศ. ๒๕๕๖   

(๒) .....................................................................................................................................................    ขอ ๓.  

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี..............เดือน.....................................พ.ศ. ...................  

  

ออกให  ณ  วันท่ี..............เดือน.....................................พ.ศ. ...................    

 

 

(ลงชื่อ)  

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

  นายกองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 

               เจาพนักงานทองถ่ิน  

  

 

 

 

คําเตือน  (๑) ตองแสดงใบอนุญาตน้ีไวท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาต  

(๒) ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอาย ุมิฉะน้ัน ตองชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๐   



แบบ สอ.๓ 

         การชําระคาธรรมเนียม 

ครั้งท่ี………………ประจําป……………………. 

ชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป ภายใน 

วันท่ี…………../………………./…………………. 

คาธรรมเนียม……………………………….บาท 

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี…………เลขท่ี………….. 

ลงวันท่ี………../……………/…………………….. 

 

(ลงชื่อ)………………………………………………. 

       (………………………………………………) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 

         การชําระคาธรรมเนียม 

ครั้งท่ี………………ประจําป…………………… 

ชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป ภายใน 

วันท่ี…………../………………./…………………. 

คาธรรมเนียม……………………………….บาท 

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี…………เลขท่ี………….. 

ลงวันท่ี………../……………/……………………. 

 

(ลงชื่อ)……………………………………………… 

       (………………………………………………) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 

         การชําระคาธรรมเนียม 

ครั้งท่ี………………ประจําป……………………. 

ชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป ภายใน 

วันท่ี…………../………………./…………………. 

คาธรรมเนียม……………………………….บาท 

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี…………เลขท่ี………….. 

ลงวันท่ี………../……………/……………………. 

 

(ลงชื่อ)………………………………………………. 

       (………………………………………………) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 

         การชําระคาธรรมเนียม 

ครั้งท่ี………………ประจําป……………………. 

ชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป ภายใน 

วันท่ี…………../………………./…………………. 

คาธรรมเนียม……………………………….บาท 

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี…………เลขท่ี………….. 

ลงวันท่ี………../……………/……………………. 

 

(ลงชื่อ)………………………………………………. 

       (………………………………………………) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 

         การชําระคาธรรมเนียม 

ครั้งท่ี………………ประจําป……………………. 

ชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป ภายใน 

วันท่ี…………../………………./…………………. 

คาธรรมเนียม……………………………….บาท 

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี…………เลขท่ี………….. 

ลงวันท่ี………../……………/…………………….. 

 

(ลงชื่อ)………………………………………………. 

       (………………………………………………) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 

         การชําระคาธรรมเนียม 

ครั้งท่ี………………ประจําป……………………. 

ชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป ภายใน 

วันท่ี…………../………………./…………………. 

คาธรรมเนียม……………………………….บาท 

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี…………เลขท่ี………….. 

ลงวันท่ี………../……………/…………………….. 

 

(ลงชื่อ)………………………………………………. 

       (………………………………………………) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 

         การชําระคาธรรมเนียม 

ครั้งท่ี………………ประจําป……………………. 

ชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป ภายใน 

วันท่ี…………../………………./…………………. 

คาธรรมเนียม……………………………….บาท 

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี…………เลขท่ี………….. 

ลงวันท่ี………../……………/……………………. 

 

(ลงชื่อ)………………………………………………. 

       (………………………………………………) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 

         การชําระคาธรรมเนียม 

ครั้งท่ี………………ประจําป……………………. 

ชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป ภายใน 

วันท่ี…………../………………./…………………. 

คาธรรมเนียม……………………………….บาท 

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี…………เลขท่ี………….. 

ลงวันท่ี………../……………/…………………….. 

 

(ลงชื่อ)………………………………………………. 

       (………………………………………………) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 

         การชําระคาธรรมเนียม 

ครั้งท่ี………………ประจําป……………………. 

ชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป ภายใน 

วันท่ี…………../………………./…………………. 

คาธรรมเนียม……………………………….บาท 

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี…………เลขท่ี………….. 

ลงวันท่ี………../……………/…………………….. 

 

(ลงชื่อ)………………………………………………. 

       (………………………………………………) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 



แบบ สอ.๔ 

 

หนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

เลมท่ี…………เลขท่ี…………….ป……………… 

 ออกหนังสือรับรองการแจงให……………………………อายุ………..ป สัญชาติ………….อยูท่ีบานเลขท่ี……….. 

หมูท่ี………ตรอก/ซอย……………………………ถนน…………………………………ตําบล/แขวง…………………………………… 

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

ขอ ๑. จัดตั้ง     สถานท่ีจําหนายอาหาร     สถานท่ีสะสมอาหาร 

ประเภท……………………………………พ้ืนท่ีประกอบการ…………………..ตารางเมตร คาธรรมเนียม………….…….บาท 

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี……………..เลขท่ี………..ลงวันท่ี……………….เดือน…………………………….พ.ศ. ……………………. 

โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา……………………………...จํานวนคนงาน………..คน ตั้งอยู ณ เลขท่ี…………………. 

หมูท่ี…………..ตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ โทรศัพท………………………………………………….. 

 ขอ ๒. ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและ
สถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(๒)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ขอ ๓. หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้ใชไดจนถึงวันท่ี…………เดือน…………………….พ.ศ. …………………… 

ออกให ณ วันท่ี………………เดือน…………………….พ.ศ. ………………… 

 

(ลงชื่อ) 

                                                   (…………………………………………) 

                                                    นายกองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 



แบบ สอ.๔ 

         การชําระคาธรรมเนียม 

ครั้งท่ี………………ประจําป……………………. 

ชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป ภายใน 

วันท่ี…………../………………./…………………. 

คาธรรมเนียม……………………………….บาท 

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี…………เลขท่ี………….. 

ลงวันท่ี………../……………/……………………. 

 

(ลงชื่อ)………………………………………………. 

       (………………………………………………) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 

         การชําระคาธรรมเนียม 

ครั้งท่ี………………ประจําป…………………… 

ชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป ภายใน 

วันท่ี…………../………………./…………………. 

คาธรรมเนียม……………………………….บาท 

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี…………เลขท่ี………….. 

ลงวันท่ี………../……………/……………………. 

 

(ลงชื่อ)……………………………………………… 

       (………………………………………………) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 

         การชําระคาธรรมเนียม 

ครั้งท่ี………………ประจําป……………………. 

ชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป ภายใน 

วันท่ี…………../………………./…………………. 

คาธรรมเนียม……………………………….บาท 

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี…………เลขท่ี………….. 

ลงวันท่ี………../……………/…………………….. 

 

(ลงชื่อ)………………………………………………. 

       (………………………………………………) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 

         การชําระคาธรรมเนียม 

ครั้งท่ี………………ประจําป……………………. 

ชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป ภายใน 

วันท่ี…………../………………./…………………. 

คาธรรมเนียม……………………………….บาท 

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี…………เลขท่ี………….. 

ลงวันท่ี………../……………/……………………. 

 

(ลงชื่อ)………………………………………………. 

       (………………………………………………) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 

         การชําระคาธรรมเนียม 

ครั้งท่ี………………ประจําป……………………. 

ชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป ภายใน 

วันท่ี…………../………………./…………………. 

คาธรรมเนียม……………………………….บาท 

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี…………เลขท่ี………….. 

ลงวันท่ี………../……………/……………………. 

 

(ลงชื่อ)………………………………………………. 

       (………………………………………………) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 

         การชําระคาธรรมเนียม 

ครั้งท่ี………………ประจําป……………………. 

ชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป ภายใน 

วันท่ี…………../………………./…………………. 

คาธรรมเนียม……………………………….บาท 

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี…………เลขท่ี………….. 

ลงวันท่ี………../……………/……………………. 

 

(ลงชื่อ)………………………………………………. 

       (………………………………………………) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 

         การชําระคาธรรมเนียม 

ครั้งท่ี………………ประจําป……………………. 

ชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป ภายใน 

วันท่ี…………../………………./…………………. 

คาธรรมเนียม……………………………….บาท 

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี…………เลขท่ี………….. 

ลงวันท่ี………../……………/…………………… 

 

(ลงชื่อ)………………………………………………. 

       (………………………………………………) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 

         การชําระคาธรรมเนียม 

ครั้งท่ี………………ประจําป……………………. 

ชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป ภายใน 

วันท่ี…………../………………./…………………. 

คาธรรมเนียม……………………………….บาท 

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี…………เลขท่ี………….. 

ลงวันท่ี………../……………/…………………… 

 

(ลงชื่อ)………………………………………………. 

       (………………………………………………) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 

         การชําระคาธรรมเนียม 

ครั้งท่ี………………ประจําป……………………. 

ชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป ภายใน 

วันท่ี…………../………………./…………………. 

คาธรรมเนียม……………………………….บาท 

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี…………เลขท่ี………….. 

ลงวันท่ี………../……………/…………………….. 

 

(ลงชื่อ)………………………………………………. 

       (………………………………………………) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 



แบบ สอ.๕ 

เลขท่ี………………. 

เลขท่ีรับ……………./…………….. 

คําขอตออายุ 

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

เขียนท่ี………………………………………… 

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

 ขาพเจา…………………………………………อายุ……………ป สัญชาติ………………อยูบานเลขท่ี……………………………… 

หมูท่ี………..ตรอก/ซอย……………………….ถนน……………………………ตําบล/แขวง……………………………………………………… 

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

 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้ง    สถานท่ีจําหนายอาหาร    สถานท่ีสะสมอาหาร ประเภท………………. 

ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา………………………………………………….. 

พ้ืนท่ีประกอบการ………………….ตารางเมตร จํานวนคนงาน…………..คน ตั้งอยู ณ เลขท่ี …………..หมูท่ี…………………….. 

ตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ โทรศัพท……………………………………………….. 

 พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

๑. ใบอนุญาตเดิม 

๒. ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต ผูชวยจําหนายอาหาร และผูปรุงอาหาร 

๓. สําเนาใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 

๔. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

(ลงชื่อ)………………………………………………ผูขออนุญาต 

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



แบบ สอ.๕ 

สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

เลขท่ี…………………………..ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี……………….เดือน…………………………พ.ศ. ………………………………… 

ตรวจสอบแลว เอกสาร      ครบ    ไมครบ  คือ 

๑. ……………………………………………………………………………………… 
๒. ……………………………………………………………………………………… 
๓. ……………………………………………………………………………………… 

(ลงชื่อ)……………………………………………… 

           (…………………………………………..) 

ตําแหนง……………………………………………. 

เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

สวนของผูตอใบอนุญาต 

ใบรับคําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

เลขท่ี…………………………..ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี……………….เดือน…………………………พ.ศ. ………………………………… 

ตรวจสอบแลว เอกสาร      ครบ    ไมครบ  คือ 

๑. ……………………………………………………………………………………… 

๒. ……………………………………………………………………………………… 
๓. ……………………………………………………………………………………… 

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ีไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน..............วัน นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 
     

(ลงชื่อ)……………………………………………… 

(………………….………………………..) 

ตําแหนง……………………………………………. 

เจาพนักงานทองถ่ิน 



แบบ สอ.๖ 

เลขท่ี………………. 

เลขท่ีรับ……………./…………….. 

คําขอชําระคาธรรมเนียมประจําป 

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

เขียนท่ี………………………………………… 

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

 ขาพเจา…………………………………………อายุ……………ป สัญชาติ………………อยูบานเลขท่ี………………………………… 

หมูท่ี………..ตรอก/ซอย……………………….ถนน……………………………ตําบล/แขวง……………………………………………………….. 

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

 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้ง    สถานท่ีจําหนายอาหาร    สถานท่ีสะสมอาหาร ประเภท……………… 

ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา……………………………………………………. 

พ้ืนท่ีประกอบการ………………….ตารางเมตร จํานวนคนงาน…………..คน ตั้งอยู ณ เลขท่ี …………..หมูท่ี………………………. 

ตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ โทรศัพท……………………………………………….. 

 พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

๑. หนังสือรับรองการแจงเดิม 

๒. ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต ผูชวยจําหนายอาหาร และผูปรุงอาหาร 

๓. สําเนาใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 

๔. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

(ลงชื่อ)………………………………………………ผูแจง 

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



แบบ สอ.๖ 

สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอชําระคาธรรมเนียมประจําป 

หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

เลขท่ี…………………………..ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี……………….เดือน…………………………พ.ศ. ………………………………… 

ตรวจสอบแลว เอกสาร       ครบ    ไมครบ  คือ 

๑. ……………………………………………………………………………………… 

๒. .……………………………………………………………………………………… 

๓. ……………………………………………………………………………………… 

(ลงชื่อ)……………………………………………… 

           (…………………………………………..) 

ตําแหนง……………………………………………. 

เจาพนักงานทองถ่ิน 

สวนของผูแจง 

ใบรับคําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

เลขท่ี…………………………..ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี……………….เดือน…………………………พ.ศ. ………………………………… 

ตรวจสอบแลว เอกสาร      ครบ    ไมครบ  คือ 

๑. ……………………………………………………………………………………… 
๒. ……………………………………………………………………………………… 

๓. ……………………………………………………………………………………… 

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ีไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน..............วัน นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

    (ลงชื่อ)……………………………………………… 

       (………………….………………………..) 

ตําแหนง……………………………………………. 

                                                            เจาพนักงานทองถ่ิน 



แบบ สอ.๗ 

เลขท่ี……………………… 

เลขท่ีรับ……………../………………. 

คําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจาํหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

เขียนท่ี……………………………………………………….. 

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

ขาพเจา…………………………………………………………….……อาย…ุ…….ป สัญชาต…ิ…………อยูบานเลขท่ี……………………………… 

หมูท่ี………….ตรอก/ซอย…………………………..ถนน……………………………ตําบล/แขวง…………………………………………………….. 

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

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตจดัตั้ง    สถานท่ีจําหนายอาหาร    สถานท่ีสะสมอาหาร 

ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด เน่ืองจาก…………………………………………………………………………………………….. 

โดยใชช่ือสถานท่ีประกอบการวา…………………………………………………พ้ืนท่ีประกอบการ………………………….……ตารางเมตร 

จํานวนคนงาน……………….คน ตั้งอยู ณ เลขท่ี……………..หมูท่ี……………..ตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 

โทรศัพท……………………………………………… 

พรอมคําขอน้ี ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

๑. สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ี (กรณสีูญหาย) 

๒. สําเนาใบอนุญาตเดมิเทาท่ีเหลืออยู (กรณีถูกทําลายหรือชํารดุ) 

๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผูขอรับใบอนุญาต 

๔. สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 

๕. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล 

๖. หนังสือมอบอํานาจ 

๗. สําเนาหลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอ่ืนตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนด 

(๑)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(๒)………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 

๘. ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต ผูชวยจําหนายอาหาร และผูปรุงอาหาร 

๙. สําเนาใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 



๑๐. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

(ลงชื่อ)………………………………………………………….ผูขออนุญาต 

         (……………………………………………………….) 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

    

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สอ.๘ 

 

ใบแทนใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

เลมท่ี…………เลขท่ี…………….ป……………… 

 ออกหนังสือรับรองการแจงให……………………………อายุ………..ป สัญชาติ………….อยูท่ีบานเลขท่ี……….. 

หมูท่ี………ตรอก/ซอย……………………………ถนน…………………………………ตําบล/แขวง…………………………………… 

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

ขอ ๑. จัดตั้ง      สถานท่ีจําหนายอาหาร      สถานท่ีสะสมอาหาร 

ประเภท……………………………………พ้ืนท่ีประกอบการ…………………..ตารางเมตร คาธรรมเนียม………….…….บาท 

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี……………..เลขท่ี………..ลงวันท่ี……………….เดือน…………………………….พ.ศ. ……………………. 

โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา……………………………...จํานวนคนงาน………..คน ตั้งอยู ณ เลขท่ี…………………. 

หมูท่ี…………..ตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ โทรศัพท………………………………………………….. 

 ขอ ๒. ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและ
สถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(๒)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ขอ ๓. หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้ใชไดจนถึงวันท่ี…………เดือน…………………….พ.ศ. …………………… 

ออกให ณ วันท่ี………………เดือน…………………….พ.ศ. ………………… 

 

(ลงชื่อ) 

                                                   (…………………………………………) 

                                                    นายกองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 



แบบ สอ.๙ 

เลขท่ี……………………… 

เลขท่ีรับ……………../………………. 

คําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจาํหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

เขียนท่ี……………………………………………………….. 

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

ขาพเจา…………………………………………………………….……อาย…ุ…….ป สัญชาต…ิ…………อยูบานเลขท่ี……………………………… 

หมูท่ี………….ตรอก/ซอย…………………………..ถนน……………………………ตําบล/แขวง…………………………………………………….. 

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

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตจดัตั้ง    สถานท่ีจําหนายอาหาร    สถานท่ีสะสมอาหาร 

ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด เน่ืองจาก…………………………………………………………………………………………….. 

โดยใชช่ือสถานท่ีประกอบการวา…………………………………………………พ้ืนท่ีประกอบการ………………………….……ตารางเมตร 

จํานวนคนงาน……………….คน ตั้งอยู ณ เลขท่ี……………..หมูท่ี……………..ตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 

โทรศัพท……………………………………………… 

พรอมคําขอน้ี ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

๘. สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ี (กรณสีูญหาย) 

๙. สําเนาใบอนุญาตเดมิเทาท่ีเหลืออยู (กรณีถูกทําลายหรือชํารดุ) 

๑๐. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผูขอรับใบอนุญาต 

๑๑. สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 

๑๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล 

๑๓. หนังสือมอบอํานาจ 

๑๔. สําเนาหลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอ่ืนตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนด 

(๑)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(๒)………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 

๘. ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต ผูชวยจําหนายอาหาร และผูปรุงอาหาร 

๙. สําเนาใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 



๑๐. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

(ลงชื่อ)………………………………………………………….ผูขออนุญาต 

         (……………………………………………………….) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สอ.๑๐ 

 

ใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

เลมท่ี…………เลขท่ี…………….ป……………… 

 ออกหนังสือรับรองการแจงให……………………………อายุ………..ป สัญชาติ………….อยูท่ีบานเลขท่ี……….. 

หมูท่ี………ตรอก/ซอย……………………………ถนน…………………………………ตําบล/แขวง…………………………………… 

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

ขอ ๑. จัดตั้ง      สถานท่ีจําหนายอาหาร      สถานท่ีสะสมอาหาร 

ประเภท……………………………………พ้ืนท่ีประกอบการ…………………..ตารางเมตร คาธรรมเนียม………….…….บาท 

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี……………..เลขท่ี………..ลงวันท่ี……………….เดือน…………………………….พ.ศ. ……………………. 

โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา……………………………...จํานวนคนงาน………..คน ตั้งอยู ณ เลขท่ี…………………. 

หมูท่ี…………..ตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ โทรศัพท………………………………………………….. 

 ขอ ๒. ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและ
สถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(๒)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ขอ ๓. หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้ใชไดจนถึงวันท่ี…………เดือน…………………….พ.ศ. …………………… 

ออกให ณ วันท่ี………………เดือน…………………….พ.ศ. ………………… 

 

(ลงชื่อ) 

                                                   (…………………………………………) 

                                                    นายกองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 



            แบบ สอ.๑๑ 

      คําขอบอกเลิกกิจการ 
        สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

เขียนท่ี……………………………………………………….. 

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

ขาพเจา…………………………………………………………….……อาย…ุ…….ป สัญชาต…ิ…………อยูบานเลขท่ี……………………………… 

หมูท่ี………….ตรอก/ซอย…………………………..ถนน……………………………ตําบล/แขวง…………………………………………………….. 

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

ไดรับ    ใบอนุญาต    หนังสือรับรองการแจง จัดตั้ง    สถานท่ีจําหนายอาหาร    สถานท่ีสะสมอาหาร 

เลมท่ี…………………เลขท่ี………………ป……………………….ประเภท……………………………………………………………………….. 

โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา…………………………………………………………………………………………………………………. 

ตั้งอยู ณ เลขท่ี……………หมูท่ี…………ตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ โทรศัพท…………………….. 

 ขอแจงเลิกการดําเนินกิจการตอเจาพนักงานทองถ่ิน ตั้งแต วันท่ี………….เดือน………………..พ.ศ………………. 

 พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ ท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

๑.   ใบอนุญาต    หนังสือรับรองการแจง จัดตั้ง    สถานท่ีจําหนายอาหาร    สถานท่ีสะสมอาหาร 

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

๒. ใบแทน    ใบอนุญาต    หนังสือรับรองการแจง จัดตั้ง    สถานท่ีจําหนายอาหาร    สถานท่ีสะสมอาหาร 

เลมท่ี…………………เลขท่ี………………ป………………………….( ถามี ) 

๓. สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีตั้งประกอบกิจการ 

๔. สําเนาทะเบียนบานของผูประกอบกิจการ 

๕. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผูประกอบกิจการ 

๖. หนังสือมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประจําตังประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

( กรณีผูประกอบกิจการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง ) 

๗. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล 

( กรณีผูขอเลิกการดําเนินการเปนนิติบุคคล ) 

  

 ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

      (ลงชื่อ)………………………………………….. 

 

             (……………………………………………) 

         ผูรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง 



            แบบ สอ.๑๒ 

      คําขอบอกเลิกกิจการ 
         สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

เขียนท่ี……………………………………………………….. 

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

ขาพเจา…………………………………………………………….……อาย…ุ…….ป สัญชาต…ิ…………อยูบานเลขท่ี……………………………… 

หมูท่ี………….ตรอก/ซอย…………………………..ถนน……………………………ตําบล/แขวง…………………………………………………….. 

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

ไดรับ    ใบอนุญาต    หนังสือรับรองการแจง จัดตั้ง    สถานท่ีจําหนายอาหาร    สถานท่ีสะสมอาหาร 

เลมท่ี…………………เลขท่ี………………ป……………………….ประเภท……………………………………………………………………….. 

โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา…………………………………………………………………………………………………………………. 

ตั้งอยู ณ เลขท่ี……………หมูท่ี…………ตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ โทรศัพท………………………… 

 ขอยื่นคําขอโอนการดําเนินกิจการใหแก……………………………………………อายุ……………ป สัญชาติ…………….. 

อยูบานเลขท่ี………………………………หมูท่ี………….ตรอก/ซอย…………………………..ถนน……………………………

ตําบล………………………….อําเภอ/เขต………………………………………..จังหวัด………………………………………..

โทรศัพท……………………………………………… 

 พรอมคําขอนี้ ผูโอนและผูรับโอนไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ ท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

๑.   ใบอนุญาต    หนังสือรับรองการแจง จัดตั้ง    สถานท่ีจําหนายอาหาร    สถานท่ีสะสมอาหาร 

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

๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของผูโอนและผูรับโอน 

๓. สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีตั้งประกอบกิจการ 

๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล 

(กรณีผูโอนหรือผูรับโอนเปนนิติบุคคล) 

๕. หนังสือมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

(กรณีผูโอนหรือผูรับโอนไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเอง) 

 ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

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

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

       ผูรับใบอนุญาต / หนังสือรับรองการแจง      ผูรับโอนการดําเนินกิจการ 


