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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางคนที
เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล วาดวยสถานที่จําหนายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหารในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางคนที
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘
มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหาร
สวนตําบลบางคนทีโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลบางคนทีและนายอําเภอบางคนที
จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางคนที เรื่อง สถานที่
จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินใี้ หใชบงั คับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางคนทีตงั้ แตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางคนที เรื่อง กิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๙
บรรดาขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่องคการบริหารสวนตําบลบางคนที
ไดตราไวแลวซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“อาหาร” หมายความวา ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต ไดแก
(๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม แตไมรวมถึง ยา วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท
หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมาย วาดวยการนั้น แลวแตกรณี
(๒) วัตถุที่มุงหมาย สําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร รวมทั้งวัตถุเจือปน
อาหารสี และเครื่องปรุงแตงกลิ่นรส
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“สถานที่จําหนายอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใชที่
หรือทางสาธารณะที่จัดไวเพื่อประกอบอาหารหรือปรุงสําเร็จ และจําหนายใหกับผูซื้อสามารถบริโภคทันที
ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการจําหนาย โดยจัดใหมบี ริเวณไวสําหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใชที่
หรือทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด
ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคภายหลัง
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชน หรือใชสัญจรได
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
หรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่น ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลบางคนที
“เจ าพนั กงานสาธารณสุข ” หมายความว า เจ าพนัก งานซึ่ง ไดรั บ การแตง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร หรือพื้นที่ใด
ซึ่งมีพื้นที่เกินสองรอยตารางเมตร และมิใชเปนการขายของในตลาด ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิน่
หากสถานที่ดังกลาว มีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อขอรับหนังสือรับรอง
การแจงกอนการจัดตั้ง
ขอ ๖ ความในขอ ๕ ไมใชบังคับแกการประกอบการ ดังนี้
(๑) การประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
(๒) การขายของในตลาด
(๓) การจําหนายสินคาในที่ หรือทางสาธารณะ
ขอ ๗ ผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ตองจัดสถานที่ใหถูกตอง
ดวยสุขลักษณะ และเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ ดังตอไปนี้
ก. สถานที่สะสมอาหาร
(๑) ไมตั้งอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ
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(๒) พื้นทําดวยวัตถุถาวร ทําความสะอาดงาย
(๓) จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอ และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน
ที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด
(๔) จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ
ตามเกณฑมาตรฐานที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด
(๕) จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน
ที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด
(๖) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
และคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งระเบียบ ขอบัญญัติ และคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลบางคนที
ข. สถานที่จําหนายอาหาร
(๑) จัดสถานที่ตามที่กําหนดไวในขอ (๑) - (๖)
(๒) จัดใหมีโตะ เกาอี้ หรือที่นั่งอยางอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรง สะอาด และเปน
ระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ
(๓) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหาร ตองมีพื้นที่ทําความสะอาดงาย
(๔) จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ ที่ใชในการทํา ประกอบ ปรุง
เก็บและการบริโภคอาหารไวเพียงพอ ปลอดภัย และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานที่องคการบริหาร
สวนตําบลบางคนทีกําหนด
(๕) จัดใหมีบริเวณที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ ตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ
ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ เพื่อใชในการนั้นโดยเฉพาะ
(๖) จัดใหมีที่สําหรับลางมือ พรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ
(๗) จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ รวมทั้งปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ
เนื่องจากการจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร
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(๘) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข และคําสั่ง
เจาพนักงานทองถิ่น
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
และคําสั่งพนักงานทองถิ่น รวมทั้งระเบียบ ขอบัญญัติ และคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลบางคนที
ขอ ๘ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับมอบการแจง ตองดูแลรักษาสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่
สะสมอาหารใหถูกตองดวยสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ รวมทั้งจัดใหมีการปองกันและกําจัดสัตวนําโรค
(๒) ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ
(๓) รักษาสวมใหถูกตองดวยสุขลักษณะอยูเสมอ
(๔) จัดสิ่งของเครื่องใช และอุปกรณใหเปนระเบียบ เรียบรอย และรักษาใหสะอาดอยูเสมอ
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
และคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งระเบียบ ขอบัญญัติและคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลบางคนที
ขอ ๙ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับรองการแจง จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารตองปฏิบัติใหถูกตอง
ตามหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บ รักษาอาหาร
ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณน้ําใช และของใชอื่น ๆ รวมทั้งสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร
ผูปรุงอาหาร ผูใหบริการ ดังตอไปนี้
(๑) วางเก็บอาหารกอนปรุงในที่สะอาดถูกสุขลักษณะ รวมทั้งจัดใหมีการปองกันสัตวนําโรค
ในสถานที่นั้น
(๒) ใชเครื่องปกปดอาหาร รวมทั้งภาชนะและอุปกรณ เครื่องใชตาง ๆ ที่ใชในการทํา ประกอบ
ปรุง เก็บอาหาร เพื่อปองกันฝุนละอองและสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตลอดจนรักษาเครื่องปกปดนั้น
ใหสะอาดใชการไดดีอยูเสมอ
(๓) น้ําแข็งสําหรับใชบริโภค ตองจัดเก็บไวในภาชนะที่ถูกสุขลักษณะสามารถปองกัน
สิ่งปนเปอนไดและหามนําอาหารหรือสิ่งของอื่นใดแชหรือเก็บรวมกันไวดวย
(๔) การทุ บ การบดน้ํ า แข็ ง ต อ งปฏิ บั ติ ใ ห ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ และสะอาดอยู เ สมอ
รวมทั้งปองกันมิใหเสียงเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น
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(๕) ในกรณีที่มีผาเช็ดหนาใหบริการ ตองทําความสะอาดโดยวิธีผานความรอนฆาเชื้อโรค
หรือกรรมวิธีอื่นใดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ
(๖) จัดใหมีนํ้าสะอาดไวเพียงพอ
(๗) ใชภาชนะหรือวัตถุที่สะอาด ปลอดภัยสําหรับปรุง ใส หรือหออาหารหรือน้ําแข็ง
โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ
(๘) ผูจําหนายอาหาร ผูปรุงอาหาร และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาดและปฏิบัติตน
ใหถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคล
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
และคําสั่งพนักงานทองถิ่น รวมทั้งระเบียบ ขอบัญญัติ และคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลบางคนที
ขอ ๑๐ อาคารที่ใชเปนสถานที่ประกอบการ ตองมีหลักฐานแสดงวาสามารถใชประกอบการได
โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ขอ ๑๑ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับรองการแจง ตองไมเปนโรคติดตอและไมจางหรือใชบุคคลที่ปวย
หรือมีเหตุควรเชื่อวาเปนโรคติดตอ จําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บอาหาร
ขอ ๑๒ ผูใดประสงคจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
หรือพื้นที่ใดซึ่งพื้น ที่เกิน สองรอยตารางเมตร ใหยื่นคําขอรับ ใบอนุญ าตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหารตามแบบ สอ. ๑ ทายขอบัญญัตินี้ ตอเจาพนักงานทองถิ่น พรอมกับเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ดังนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
- สําเนาทะเบียนบานของผูประกอบการหรือของสถานประกอบการ
- สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคารของสถานประกอบการ
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล)
- สําเนาบัตรประจําตัวผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล)
- หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบและผูรับมอบอํานาจ
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๓) เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบางคนทีประกาศกําหนด
ในภายหลัง
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ในกรณีสถานที่ตามวรรคหนึ่ง มีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร ใหยื่นคําขอรับหนังสือรับรอง
การแจงตามแบบ สอ. ๒ ทายขอบัญญัตนิ ี้ ตอเจาพนักงานทองถิ่น พรอมหลักฐานตาง ๆ ตามที่องคการบริหาร
สวนตําบลบางคนทีกําหนดในวรรคหนึ่ง
ขอ ๑๓ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขออนุญาต
หรือคําขอรับหนังสือรับรองการแจงแลว ปรากฏวาถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว
ใหออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร และสถานที่สะสมอาหารตามแบบ สอ. ๓ ทายขอบัญญัตินี้
หรือหนังสือรับรองการแจงตามแบบ สอ. ๔ ทายขอบัญญัตินี้ แลวแตกรณี
ผูใดรับอนุญาตหรือผูไดรับการรับรองการแจง ตองมารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง
พรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
จากเจาพนักงานทองถิ่น หากมิไดมารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงและชําระคาธรรมเนียม
ภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์
บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบลบางคนที
ขอ ๑๔ เมื่อผูรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต
ตอพนักงานทองถิ่นตามแบบ สอ. ๕ กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลว
ใหประกอบกิจการตอไปจนกวาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต หากมิไดชําระคาธรรมเนียม
กอ นใบอนุญ าตสิ้น อายุจ ะต องชํา ระคา ปรั บ เพิ่ม ขึ้ น อี กร อยละยี่สิ บ แตไ มเ กิน หนึ่ ง พั น บาทของจํ านวน
คาธรรมเนียมที่คางชําระ
ขอ ๑๕ ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองเสียคาธรรมเนียมเปนประจําทุกป ตลอดระยะเวลา
ดําเนินกิจการนั้น โดยยื่นคําขอชําระคาธรรมเนียมประจําปตามแบบ สอ. ๖ ตอเจาพนักงานทองถิ่น
พรอมหลักฐานตาง ๆ ตามที่องคการบริห ารสว นตําบลบางคนทีกําหนด และใหชําระคาธรรมเนียม
กอนครบรอบในแตละป หากมิไดชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดจะตองชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีก
รอยละยี่สิบของคาธรรมเนียมที่คางชําระแตคาปรับเมื่อรวมกันแลวตองไมเกินหนึ่งพันบาท เวนแตผูแจง
จะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ขอ ๑๖ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ
ขององคการบริหารสวนตําบลบางคนที
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ขอ ๑๗ เมื่อผูรับใบอนุญาต หรือผูรับหนังสือรับรองการแจงไมประสงคจะประกอบการตอไป
ใหยื่นคําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการตามแบบ สอ. ๗
ขอ ๑๘ หากผูรั บ ใบอนุญ าตหรื อผู รั บ รองการแจ ง ประสงค จะแก ไ ขรายการในใบอนุ ญ าต
หรือหนังสือรับรองการแจงใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๑๙ หากปรากฏวาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง สูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด
ในสาระสําคัญ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจง แลวแตกรณี จะตองยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาต หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงตามแบบ สอ. ๗ ทายขอบัญญัตินี้ตอเจาพนักงานทองถิ่น
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญ หาย ถูกทําลายหรือชํารุด ในสาระสําคัญ แลวแตกรณี
พรอมหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย
(๒) ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ
ขอ ๒๐ การออกใบอนุญ าต หรือใบแทนหนัง สือรับ รองการแจง ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ สอ. ๓ หรือการออกใบแทนหนังสือรับรอง
การแจงใหใชแบบ สอ. ๔ โดยประทับตราสีแดงคําวา “ใบแทน” กํากับไวดวย และใหมีวัน เดือน ป
ที่ออกใบแทนพรอม ลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น
ในใบแทนและตนขั้วใบแทน
(๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม
(๓) บันทึกดานหลังตนขัว้ ใบอนุญาตเดิม หรือตนขั้วหนังสือรับรองการแจงเดิมระบุสาเหตุ
การสูญหาย หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม แลวแตกรณี
และลงเลมที่ เลขที่ ปของใบแทน
ขอ ๒๑ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับรองการแจง ใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่
สะสมอาหาร ตองแสดงใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
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ขอ ๒๒ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ ดังตอไปนี้
(๑) คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตจั ด ตั้ ง สถานที่ จํ า หน า ยอาหารหรื อ สถานที่ ส ะสมอาหาร
ใหใชแบบ สอ. ๑
(๒) คําขอรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
ใหใชแบบ สอ. ๒
(๓) ใบอนุ ญ าตจั ด ตั้ ง สถานที่ จํ า หน า ยอาหาร หรื อ สถานที่ ส ะสมอาหาร
ใหใชแบบ สอ. ๓
(๔) หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
ใหใชแบบ สอ. ๔
(๕) คําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมจําหนายอาหาร
ใหใชแบบ สอ. ๕
(๖) คําขอชําระคาธรรมเนียมประจําป หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหารใหใชแบบ สอ. ๖
(๗) คําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
ใหใชแบบ สอ. ๗
(๘) คําขอแกไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงใหใชแบบ สอ. ๘
(๙) คําขอใบแทนอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหใชแบบ สอ. ๙
ขอ ๒๓ ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารไมปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไวคราวหนึ่งไมเกิน
สิบหาวัน
กรณีถูกสั่งพักใชใบอนุญาตมาแลวสองครัง้ และมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก เจาพนักงานทองถิ่น
มีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได
ขอ ๒๔ ผูดําเนิน กิจการจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
หรือพื้ น ที่ใดซึ่ง มีพื้ น ที่ไ มเกิน สองร อยตารางเมตรและมิใชเ ปน การขายของในตลาด โดยมิไ ดแ จง ต อ
เจาพนักงานทองถิ่น ตามขอ ๔ และเคยไดรับ โทษตามขอบัญ ญัตินี้เพราะเหตุที่ฝาฝน ดําเนิน กิจการ
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โดยมิไดแจงขอหนังสือรับรองการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง หากยังปฏิบัติฝาฝนดําเนินกิจการ
โดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูดําเนินการดังกลาว
หยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดดําเนินการแจงขอหนังสือรับรองการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ ๔
ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งหามดําเนินกิจการนั้นไวตามที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสองป
ขอ ๒๕ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ ๕ ตองระวางโทษตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๒๖ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ ๗ ขอ ๘ หรือขอ ๙ ตองระวางโทษตามมาตรา ๗๓
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๒๗ ผูใดฝาฝน ขอบัญญัตินี้ในขอ ๑๙ หรือขอ ๒๑ ตองระวางโทษตามมาตรา ๘๓
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๒๘ ผูรับใบอนุญาตผูใดดําเนินกิจการในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตามขอ ๒๓ วรรคหนึ่ง
มีความผิดตามมาตรา ๘๔ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๒๙ บรรดาใบอนุญาตคาอาหารหรือน้ําแข็งในสถานที่เอกชน ที่ไดออกกอนใชขอบัญญัตินี้
ใหคงใชไดตอไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น
ขอ ๓๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบางคนทีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ระเบียบประกาศหรือคําสั่งที่ออกตามความในวรรคหนึ่งจะมีผลบังคับใชเมื่อไดติดประกาศไว
หนาที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางคนที และที่ทําการกํานันในเขตพื้นที่แลวอยางนอยเจ็ดวัน
ยกเว น ระเบี ย บ ประกาศ หรื อ คํ า สั่ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงค า ธรรมเนี ย มการออกใบอนุ ญ าต
ทายขอบัญญัตินี้ ตองผานความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบางคนที และติดประกาศ
ใหประชาชนทราบตามความดังกลาวมาแลว จึงจะมีผลบังคับใช
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรณู เล็กนิมิตร
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางคนที

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางคนที
เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2560
อัตราคาธรรมเนียมตอป
(บาท)
อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงการจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร และสถานที่
สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด

ลําดับ

รายการ

1

พื้นที่ประกอบการไมเกิน 25 ตารางเมตร

ฉบับละ 200 บาท

2

พื้นที่ประกอบการเกิน 25 ตารางเมตร แตไมเกิน 50 ตารางเมตร

ฉบับละ 400 บาท

3

พื้นที่ประกอบการเกิน 50 ตารางเมตร แตไมเกิน 100 ตารางเมตร

ฉบับละ 600 บาท

4

พื้นที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 150 ตารางเมตร

ฉบับละ 800 บาท

5

พื้นที่ประกอบการเกิน 150 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร

ฉบับละ 1,000 บาท

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร
ในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด
1

พื้นที่ประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร แตไมเกิน 500 ตารางเมตร

ฉบับละ 2,000 บาท

2

พื้นที่ประกอบการเกิน 500 ตารางเมตรขึ้นไป

ฉบับละ 2,500 บาท

แบบ สอ. 1
เลขที่รับ............/.............
คําขอรับใบอนุญาต
จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
เขียนที่...............................................................
วันที่..............เดือน.......................................พ.ศ...............
ขาพเจา ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล ชื่อ................................................................................
อายุ....................ป สัญชาติ.......................... เลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่.........................................................
อยูบานเลขที่/ สํานักงานเลขที่................หมูที่.................ตรอก/ซอย.................................. ถนน...............................
ตําบล............................................อําเภอ..................................................จังหวัด.......................................................
โทรศัพท...............................................................โทรสาร........................................................
ขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง  สถานที่จําหนายอาหาร  สถานที่สะสมอาหาร ตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังนี้
1. ชื่อสถานที่ประกอบการ.......................................................................................................................
ประกอบกิจการประเภท.......................................................... ลําดับที่...............กําลังเครื่องจักร................... แรงมา
จํานวนคนงาน.................... คน
2. สถานประกอบการตั้งอยูเลขที่................ หมูที่.................ตรอก/ซอย................................................
ถนน..............................ตําบล................................. อําเภอ.......................................... จังหวัด..................................
โทรศัพท...............................................................โทรสาร........................................................
อาคารประกอบการมีเนื้อที่............................. ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ (รวมทั้งอาคารประกอบการ)
มีเนื้อที่....................ตารางเมตร ที่ดินบริเวณสถานประกอบการเปนของ..................................................................
อาคารประกอบการเปนของ...................................................................................
อาคารประกอบการ ( ) มีอยูเดิม ( ) กอสรางใหม ลักษณะของอาคารประกอบการ..........................................
เปนไม หรือหองแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ ไดรับใบอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท........................................
สถานประกอบการอยูใกลเคียงกับ..................................................................................... การพักคางของผูปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ ( ) มี ( ) ไมมี
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ
ดานเหนือ..................................................................................................
ดานใต......................................................................................................
ดานตะวันออก..........................................................................................
ดานตะวันตก............................................................................................

3. ทํางานปกติตั้งแตเวลา ................... น. ถึงเวลา ....................... น. รวมวันละ....................... ชัว่ โมง
................ กะ วันหยุดงานประจําสัปดาห........................................................
4. จํานวนและระดับผูซึ่งทํางานในสถานประกอบการ
4.1 เจาหนาที่บริหารและวิชาการ............................ คน
4.2 คนงานชาย........................................................ คน
คนงานหญิง...................................................... คน
4.3 ผูชํานาญการจากตางประเทศ..............................คน
4.4 ชางเทคนิคและชางฝมือจากตางประเทศ.............คน
รวม............................................ คน
5. มลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ (น้ําเสีย/กากของเสีย/มลพิษอากาศ)
(ระบุชื่อและปริมาณ) (ถามี)
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
6. การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย/กากของเสีย/
มลพิษอากาศ)
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
7. อุปกรณ/เครื่องมือ/เครื่องจักรที่ใช ไดแก (ระบุ ขนาด จํานวน)
7.1 ......................................... ขนาด............................................ จํานวน......................................
7.2 ......................................... ขนาด............................................ จํานวน......................................
7.3 ......................................... ขนาด............................................ จํานวน......................................
7.4 ......................................... ขนาด............................................ จํานวน......................................
8. มาตรการปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน/คนงาน
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

9. แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งสถานที่ประกอบการ

10. แผนที่ แ สดงพื้ น ที่ ป ระกอบการ และที่ ตั้ ง ของเครื่ อ งจั ก ร (หากมี ห ลายชั้ น ให แ สดงทุ ก ชั้ น )
รวมทั้งที่พักของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ถามี)

ลงชื่อ.......................................................... ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ตําแหนง.......................................................................
วันที่........................ / ............................ / ..................

แบบ สอ. 2

เลขที่รับ............/..............
แบบคําขอหนังสือรับรองการแจง
จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
เขียนที่...............................................................
วันที่..............เดือน.......................................พ.ศ...............
ขาพเจา ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล ชื่อ.................................................................................
อายุ....................ป สัญชาติ.......................... เลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่.........................................................
อยูบานเลขที่/สํานักงานเลขที่................หมูที่.................ตรอก/ซอย.................................. ถนน................................
ตําบล............................................อําเภอ..................................................จังหวัด.......................................................
โทรศัพท...............................................................โทรสาร........................................................
ขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง  สถานที่จําหนายอาหาร  สถานที่สะสมอาหาร ตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังนี้
1. ชื่อสถานที่ประกอบการ.......................................................................................................................
ประกอบกิจการประเภท.......................................................... ลําดับที่...............กําลังเครื่องจักร................... แรงมา
จํานวนคนงาน.................... คน
2. สถานประกอบการตั้งอยูเลขที่................ หมูที่.................ตรอก/ซอย................................................
ถนน..............................ตําบล................................. อําเภอ.......................................... จังหวัด..................................
โทรศัพท...............................................................โทรสาร........................................................
อาคารประกอบการมีเนื้อที่................... ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ (รวมทั้งอาคารประกอบการ)
มีเนื้อที่....................ตารางเมตร ที่ดินบริเวณสถานประกอบการเปนของ..................................................................
อาคารประกอบการเปนของ...................................................................................
อาคารประกอบการ ( ) มีอยูเดิม ( ) กอสรางใหม ลักษณะของอาคารประกอบการ..........................................
เปนไม หรือหองแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ ไดรับใบอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท........................................
สถานประกอบการอยูใกลเคียงกับ.................................................................................... การพักคางของผูปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ ( ) มี ( ) ไมมี
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ
ดานเหนือ..................................................................................................
ดานใต......................................................................................................
ดานตะวันออก..........................................................................................
ดานตะวันตก............................................................................................

3. ทํางานปกติตั้งแตเวลา ................... น. ถึงเวลา ....................... น. รวมวันละ....................... ชัว่ โมง
................ กะ วันหยุดงานประจําสัปดาห........................................................
4. จํานวนและระดับผูซึ่งทํางานในสถานประกอบการ
4.1 เจาหนาที่บริหารและวิชาการ............................ คน
4.2 คนงานชาย........................................................ คน
คนงานหญิง...................................................... คน
4.3 ผูชํานาญการจากตางประเทศ..............................คน
4.4 ชางเทคนิคและชางฝมือจากตางประเทศ.............คน
รวม............................................ คน
5. มลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ (น้ําเสีย/กากของเสีย/มลพิษอากาศ)
(ระบุชื่อและปริมาณ) (ถามี)
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
6. การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย/กากของเสีย/
มลพิษอากาศ)
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
7. อุปกรณ/เครื่องมือ/เครื่องจักรที่ใช ไดแก (ระบุ ขนาด จํานวน)
7.1 ......................................... ขนาด............................................ จํานวน......................................
7.2 ......................................... ขนาด............................................ จํานวน......................................
7.3 ......................................... ขนาด............................................ จํานวน......................................
7.4 ......................................... ขนาด.......................... ................. จํานวน......................................
8. มาตรการปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน/คนงาน
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

9. แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งสถานที่ประกอบการ

10. แผนที่ แ สดงพื้ น ที่ ป ระกอบการ และที่ ตั้ ง ของเครื่ อ งจั ก ร (หากมี ห ลายชั้ น ให แ สดงทุ ก ชั้ น )
รวมทั้งที่พักของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ถามี)

ลงชื่อ.......................................................... ผูยื่นคําขอหนังสือรับรองการแจง
ตําแหนง.......................................................................
วันที่........................ / ............................ / ..................

แบบ สอ. 3

เลขที่รับ............/..............

ใบอนุญาต
จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
เลมที่.............. เลขที่................ / ..............
(1) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให........................................................................ สัญชาติ.............................
อยูบานเลขที่................. หมูที่ ............ ตําบล.............................. อําเภอ .............................. จังหวัด ...........................
หมายเลขโทรศัพท...........................................
ชื่อสถานประกอบการ.................................................................................. ประเภท.....................................
อยูบานเลขที่................. หมูที่ ............ ตําบล.............................. อําเภอ .............................. จังหวัด ...........................
หมายเลขโทรศัพท........................................... โทรสาร................................................
เสียคาธรรมเนียมปละ........................ บาท (.................................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน
เลมที่............................................ เลขที่...................................... ลงวันที่..................................................................
(2) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขที่กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่น
(3) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
โดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได
(4) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ
(4.1) ..................................................................................................
(4.2) ..................................................................................................
(5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเมื่อวันที่................. เดือน........................ พ.ศ. .....................
(6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่............... เดือน........................... พ.ศ. ..........................
(ลงชื่อ)
( ................................................ )
ตําแหนง..................................................
เจาพนักงานทองถิ่น
คําเตือน (1) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 500 บาท
(2) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตอใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ

(ดานหลัง)

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม
วันที่/เดือน/ป

วัน/เดือน/ป

ที่ออกใบอนุญาต

ที่หมดอายุ

ใบเสร็จรับเงิน
เลมที่

เลขที่

ลงลายมือชื่อ
วัน/เดือน/ป

เจาพนักงานทองถิ่น

แบบ สอ. 4

เลขที่รับ............/..............

หนังสือรับรองการแจง
จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
เลมที่.............. เลขที่................ / ..............
(1) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให........................................................................ สัญชาติ.............................
อยูบานเลขที่................. หมูที่ ............ ตําบล.............................. อําเภอ .............................. จังหวัด ...........................
หมายเลขโทรศัพท...........................................
ชื่อสถานประกอบการ.................................................................................. ประเภท.....................................
อยูบานเลขที่................. หมูที่ ............ ตําบล.............................. อําเภอ .............................. จังหวัด ...........................
หมายเลขโทรศัพท........................................... โทรสาร................................................
เสียคาธรรมเนียมปละ........................ บาท (..................................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน
เลมที่............................................ เลขที่...................................... ลงวันที่..................................................................
(2) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขที่กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่น
(3) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
โดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได
(4) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ
(4.1) ..................................................................................................
(4.2) ..................................................................................................
(5) หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้ออกใหเมื่อวันที่................. เดือน........................ พ.ศ. .....................
(6) หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้สิ้นอายุวันที่............... เดือน........................... พ.ศ. ..........................
(ลงชื่อ)
( ................................................ )
ตําแหนง..................................................
เจาพนักงานทองถิ่น
คําเตือน (1) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 500 บาท
(2) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุกอนหนังสือรับรองการแจงสิ้นอายุ

แบบ สอ. 5
เลขที่รับ................../..................
คําขอตออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
เขียนที่...............................................................
วันที่..............เดือน.......................................พ.ศ...............
ขาพเจา ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล ชื่อ.................................................................................
อายุ....................ป สัญชาติ.......................... เลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่.........................................................
อยูบานเลขที่/ สํานักงานเลขที่................หมูที่.................ตรอก/ซอย.................................. ถนน...............................
ตําบล............................................อําเภอ..................................................จังหวัด.......................................................
โทรศัพท...............................................................โทรสาร........................................................
มีความประสงคยื่นขอตอใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังนี้
1.ชื่อสถานที่ประกอบการ.......................................................................................................................
ประกอบกิจการประเภท.......................................................... ลําดับที่...............กําลังเครื่องจักร................... แรงมา
จํานวนคนงาน.................... คน ใบอนุญาตฉบับเดิมเลขที่................./................. ออกใหเมื่อวันที่.............................
เดือน................................. พ.ศ. ........................ หมดอายุวันที่............ เดือน.................................. พ.ศ. ..................
2. สถานประกอบการตั้งอยูเลขที่................ หมูที่.................ตรอก/ซอย................................................
ถนน..............................ตําบล................................. อําเภอ.......................................... จังหวัด..................................
โทรศัพท...............................................................โทรสาร........................................................
อาคารประกอบการมีเนื้อที่................... ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ (รวมทั้งอาคารประกอบการ)
มีเนื้อที่....................ตารางเมตร ที่ดินบริเวณสถานประกอบการเปนของ..................................................................
อาคารประกอบการเปนของ...................................................................................
อาคารประกอบการ ( ) มีอยูเดิม ( ) กอสรางใหม ลักษณะของอาคารประกอบการ.......................................
เปนไม หรือหองแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ ไดรับใบอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท.....................................
สถานประกอบการอยูใกลเคียงกับ.............................................................................................................................
การพักคางของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ( ) มี ( ) ไมมี
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ
ดานเหนือ..................................................................................................
ดานใต......................................................................................................
ดานตะวันออก..........................................................................................
ดานตะวันตก............................................................................................

3. ทํางานปกติตั้งแตเวลา ................... น. ถึงเวลา ....................... น. รวมวันละ....................... ชัว่ โมง
................ กะ วันหยุดงานประจําสัปดาห........................................................
4. จํานวนและระดับผูซึ่งทํางานในสถานประกอบการ
4.1 เจาหนาที่บริหารและวิชาการ............................ คน
4.2 คนงานชาย........................................................ คน
คนงานหญิง...................................................... คน
4.3 ผูชํานาญการจากตางประเทศ..............................คน
4.4 ชางเทคนิคและชางฝมือจากตางประเทศ.............คน
รวม............................................ คน
5. มลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ (น้ําเสีย/กากของเสีย/มลพิษอากาศ)
(ระบุชื่อและปริมาณ) (ถามี)
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
6. การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย/กากของเสีย/
มลพิษอากาศ)
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
7. อุปกรณ/เครื่องมือ/เครื่องจักร ที่ใชไดแก (ระบุ ขนาด จํานวน)
7.1 ......................................... ขนาด............................................ จํานวน......................................
7.2 ......................................... ขนาด............................................ จํานวน......................................
7.3 ......................................... ขนาด............................................ จํานวน......................................
7.4 ......................................... ขนาด............................................ จํานวน......................................
8. มาตรการปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน/คนงาน
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

9. แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งสถานที่ประกอบการ

10. แผนที่ แ สดงพื้ น ที่ ป ระกอบการ และที่ ตั้ ง ของเครื่ อ งจั ก ร (หากมี ห ลายชั้ น ให แ สดงทุ ก ชั้ น )
รวมทั้งที่พักของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ถามี)

ลงชื่อ.......................................................... ผูยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต
ตําแหนง.......................................................................
วันที่........................ / ............................ / ..................

แบบ สอ. 6
เลขที่รับ.................../.........................
คําขอชําระคาธรรมเนียมประจําป
ขาพเจา............................................................................................. อยูบานเลขที่.................... หมูที่...........
ถนน............................................................ตําบล/แขวง.............................................................................................
อําเภอ/เขต......................................................... จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย...................
โทรศัพท...............................................................โทรสาร........................................................
ประกอบกิจการ...........................................................................................................................................................
วัตถุอันตรายชนิดที่.................. ตามใบรับแจงหรือใบอนุญาตเลขที่................................. ลงวันที่.............................
สถานที่ประกอบกิจการชื่อ.................................................................. ตั้งอยูเลขที่................ ถนน............................
หมูที่...........ถนน............................................................ตําบล/แขวง..........................................................................
อําเภอ/เขต......................................................... จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย...................
โทรศัพท...............................................................โทรสาร........................................................
มีความประสงคขอชําระคาธรรมเนียมรายปสําหรับการประกอบกิจการดังกลาวประจําป พ.ศ. ................................
เปนเงินจํานวน ....................................... บาท (........................................................................................................)
พรอมกันนี้ขาพเจาไดสงสําเนาใบแจงหรือใบอนุญาต (ถามี)

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

แบบ สอ. 7
เลขที่รับ.................../.........................
คําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการ
สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
เขียนที่...............................................................
วันที่..............เดือน.......................................พ.ศ...............
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................อายุ ........................... ป
สัญชาติ....................................... เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที่ �- � ���- �� ���- ��- 
อยูบาน/สํานักงานเลขที่..........................หมูที่......................... ตรอก/ซอย.............................ถนน.................................
ตําบล/แขวง........................................ อําเภอ/เขต.............................................เทศบาล/อบต. .....................................
จังหวัด.......................................................โทรศัพท..............................โทรสาร..........................................
ไดรับ � ใบอนุญาต � หนังสือรับรองการแจง จัดตั้ง/ประกอบกิจการ
เลมที่.................. เลขที่ ................ ป....................... ประเภทกิจการ............................................................................
โดยใชสถานที่ประกอบการวา........................................................................................................................................
สถานที่ตั้งเลขที่....................หมูที่..........................ตรอก/ซอย...............................ถนน...............................................
ตําบล/แขวง ..........................................อําเภอ/เขต...........................................เทศบาล/อบต. ..................................
จังหวัด.........................................โทรศัพท....................................... โทรสาร.........................................
ขอแจงเลิกดําเนินกิจการตอเจาพนักงานทองถิ่น ตั้งแตวันที่ ................ เดือน......................................พ.ศ. .................
พรอมทั้งไดแนบหลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้
 1.  ใบอนุญาต  หนังสือรับรองการแจง จัดตั้ง/ประกอบกิจการ
 ๒. สําเนาทะเบียนบานของสถานที่ประกอบกิจการ
 3.  ใบแทน  ใบอนุญาต  หนังสือรับรองการแจง จัดตั้ง/ประกอบกิจการ
 4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูประกอบการ
 ๕. หนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตัวเอง)
 ๖. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน
นิติบุคคล (กรณีผูขอเลิกดําเนินกิจการเปนนิติบุคคล)
ขอรับรองวา ในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)............................................................... ผูยื่นคําขอบอกเลิก
การดําเนินกิจการ
(..............................................................)

แบบ สอ. 8
เลขที่รับ.................../.........................
คําขอแกไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง
เขียนที่...............................................................
วันที่..............เดือน.......................................พ.ศ...............
ขาพเจา..................................................................... อายุ ................... ป สัญชาติ.............................
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่..........................................................ออกให ณ .............................................
อยูเลขที่...................................... ตรอก / ซอย.................................................................................................
ถนน.................................................หมูที่ .....................ตําบล/แขวง..............................................................
อําเภอ/เขต.................................................................. จังหวัด.........................................................................
โทรศัพท.............................. ขอแกไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง เลขที่........................
ในนามของ......................................................................................................................................................
(ชื่อผูรับอนุญาตและชื่อสถานที่ผลิตหรือสถานที่นําเขา) อยูเลขที่................ ตรอก/ซอย................................
ถนน......................................... หมูที่..................... ตําบล/แขวง.....................................................................
อําเภอ/เขต........................................................... จังหวัด........................................... โทรศัพท.....................
รายการที่ขอแกไข………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

แบบ สอ. 9
เลขที่รับ.................../.........................
คําขอใบแทนอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจง
เขียนที่...............................................................
วันที่..............เดือน.......................................พ.ศ...............
ขาพเจา................................................................................................ ผูไดรับใบอนุญาต/ใบรับรอง
 เปนบุคคลธรรมดา อยูบานเลขที่...................................... ตรอก / ซอย......................................
ถนน.................................................หมูที่ .....................ตําบล/แขวง..............................................................
อําเภอ/เขต.................................................................. จังหวัด........................................................................
 เปนนิติบุคคลประเภท.................................................................................................................
จดทะเบียนเมื่อ.................................... เลขทะเบียน.................................................. มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่
...................................... ตรอก / ซอย...................................... ถนน.......................................หมูที่ ..............
ตําบล/แขวง................................. อําเภอ/เขต.................................... จังหวัด.................................................
โดย............................................................................... ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอใบแทนใบอนุญาต/
ใบแทนใบรับรอง อยูบานเลขที่ ............................ ตรอก/ซอย..........................ถนน.........................................
หมูที่ ........... ตําบล/แขวง............................... อําเภอ/เขต............................... จังหวัด....................................
ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต/ใบรับรอง.....................................................................................
...................................................................... ตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังตอไปนี้
ขอ 1 ขาพเจาไดรับใบอนุญาต/ใบรับรอง............................................................................................
เลขที่.................. / ....................... ลงวันที่............. เดือน...................................... พ.ศ. ................................
ที่บานเลขที่.................... ตรอก / ซอย...................................... ถนน......................................หมูที่ ...............
ตําบล/แขวง................................. อําเภอ/เขต........................................ จังหวัด..............................................
ในโฉนดที่ดิน เลขที่ /น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่.................................................................................................
เปนที่ดินของ.....................................................................................................................................................
ขอ 2 ใบอนุญาต/ใบรับรองดังกลาวไดสูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุด เมื่อวันที่......... เดือน......................
พ.ศ. ..................

ขอ 3 พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ
(1) ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ใหนําใบแจงความวาใบอนุญาต หรือใบรับรองสูญหาย
ของสถานีตํารวจแหงทองที่ที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองนั้นสูญหายมาดวย
(2) ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองถูกทําลายหรือชํารุดบางสวน ใหแนบใบอนุญาตหรือใบรับรอง
ที่ถูกทําลายหรือชํารุดบางสวนนั้นมาดวย

(ลายมือชื่อ) ........................................................
(.......................................................)
ผูขอรับใบแทนอนุญาต/ใบแทนใบรับรอง
หมายเหตุ

(1) ขอความใดที่ไมใชใหขีดฆา
(2) ใสเครื่องหมาย/ในชอง  หนาขอความที่ตองการ

………………………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุของเจาหนาที่
จะตองแจงใหผูขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองทราบวาจะอนุญาตหรือไมอนุญาต
หรือขยายเวลา ภายในวันที่ ................... เดือน................................. พ.ศ. ...............
ผูขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองไดชําระคาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทน
ใบรับรอง................................................................ เปนเงิน.................................................................. บาท
ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่............... เลขที่.............. ลงวันที่............. เดือน............................. พ.ศ. ................
ออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองแลว เลมที่.................. ฉบับที่ .................................
ลงวันที่ .................. เดือน ............................... พ.ศ. ...................

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

