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สําเนา 
เทศบัญญตัิเทศบาลเมืองปากเกร็ด 

เร่ือง  สถานทีจํ่าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร 
พ.ศ. 2540 

.................................... 
  โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองปากเกร็ด ว่าด้วยสถานท่ี
จาํหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ .ศ .  2496          
แกไ้ขเพิ่มเติม โดยมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี5)  พ.ศ. 2510 ประกอบกบัมาตรา 40 
มาตรา 48 มาตรา 54 มาตรา 55  มาตรา  63  และมาตรา  65 แห่งพระราชบญัญัติการสาธารณสุข             
พ.ศ. 2535  เทศบาลเมืองปากเกร็ดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปากเกร็ด  และโดย
อนุมติัของผูว้า่ราชการจงัหวดันนทบุรี จึงออกเทศบญัญติัของเทศบาลเมืองปากเกร็ด  ไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1. เทศบญัญติัน้ีเรียกว่า “ เทศบญัญติัเทศบาลเมืองปากเกร็ด เร่ือง สถานท่ีจาํหน่าย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. 2540” 

ขอ้ 2. เทศบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัภายในเทศบาลเมืองปากเกร็ด  ตั้งแต่วนัท่ีไดป้ระกาศไว้
โดยเปิดเผย  ณ  สาํนกังานเทศบาลเมืองปากเกร็ด แลว้เจด็วนั 
  ขอ้ 3. บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ขอ้บังคบั ระเบียบ คาํสั่งอ่ืนใดในส่วนท่ีตราไวแ้ล้ว         
ในเทศบญัญติัน้ี หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบัเทศบญัญติัน้ีใหใ้ชเ้ทศบญัญติัน้ีแทน 
  ขอ้ 4. ในเทศบญัญติัน้ี  
   “ เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน”  หมายถึง  นายกเทศมนตรีเมืองปากเกร็ด 
   “ เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายถึง เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตั้ ง            
ใหป้ฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี 
   “ สถานท่ีจาํหน่ายอาหาร”  หมายความว่า อาคาร สถานท่ีหรือบริเวณใดๆ      
ท่ีมิใช่ท่ี หรือทางสาธารณะ ท่ีจดัไวเ้พื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสาํเร็จ  และจาํหน่ายให้ผูซ้ื้อ
สามารถบริโภคไดท้นัทีทั้งน้ีไม่วา่จะเป็นการจาํหน่ายโดยจดัใหมี้สถานท่ีไวส้าํหรับบริโภค ณ ท่ีนั้นหรือ
นาํไปบริโภคท่ีอ่ืนกต็าม 
   “สถานท่ีสะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานท่ีหรือบริเวณใดๆ            
ท่ีมิใช่ท่ี  หรือทางสาธารณะ  ท่ีจดัไวส้าํหรับเก็บอาหารอนัมีสภาพเป็นของสดหรือของแหง้หรืออาหาร
ในรูปลกัษณะอ่ืนใด ซ่ึงผูซ้ื้อตอ้งนาํไปทาํ ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลงั 
   “ อาหาร”  หมายความวา่ ของกินหรือเคร่ืองคํ้าจุนชีวิต ไดแ้ก่ 

(1) วตัถุทุกชนิดท่ีคนกิน ด่ืม แต่ไม่รวมถึงยา วตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 
หรือยาเสพติดใหโ้ทษตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น   แลว้แต่กรณี 
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(2) วตัถุท่ีมุ่งหมายสําหรับใชห้รือใชเ้ป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารรวมถึง
วตัถุเจือปนอาหาร สี  และเคร่ืองปรุงแต่งกล่ินรส 

ขอ้ 5 ห้ามมิให้ผูใ้ดจดัตั้งสถานท่ีจาํหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร
หรือพื้นท่ีใด  ซ่ึงมีพื้นท่ีเกินสองร้อยตารางเมตร  เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถ่ิน   
หากสถานท่ีดังกล่าวมีพื้นท่ีไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ตอ้งแจ้งต่อเจ้าพนักงานทอ้งถ่ินเพื่อขอรับ
หนงัสือรับรองการแจง้ 
  ผูใ้ดตั้ งหรือใช้สถานท่ีจาํหน่ายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหารอยู่แล้วก่อนวัน
ประกาศใชเ้ทศบญัญติัน้ี ตอ้งขอรับใบอนุญาตภายในกาํหนดเกา้สิบวนั นบัแต่วนัใชเ้ทศบญัญติัน้ี 
  ขอ้ 6 ความในขอ้5 วรรคแรก ไม่ใชบ้งัคบัแก่การประกอบการดงัน้ี 

(1) ประกอบกิจการค้าท่ี เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  โดยได้รับใบอนุญาต          
สาํหรับการนั้นแลว้ 

(2) ทาํนํ้ าแข็งเพื่อการคา้โดยไดรั้บอนุญาตสําหรับการนั้นแลว้ รวมตลอดถึง
สะสม และขายนํ้าแขง็นั้น  ณ  สถานท่ีท่ีไดรั้บอนุญาต 

(3) ทาํ ประกอบ ปรุง สะสมอาหารหรือนํ้าแขง็ เฉพาะ 
ก. ผูรั้บใบอนุญาตขายของในตลาด 
ข. การจาํหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ 

  ขอ้ 7 การขอรับใบอนุญาต หรือขอรับหนังสือรับรองการแจง้ ตามขอ้ 5 ให้ยื่นเร่ือง    
ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบท่ีกาํหนด  โดยแสดงใหแ้จง้ชดัวา่จะใชส้ถานท่ีจาํหน่าย หรือสะสมอาหาร 
  ขอ้ 8 เม่ือผูข้อรับใบอนุญาต  หรือแจง้ขอรับหนงัสือรับรองการแจง้ไม่เป็นผูต้อ้งห้าม 
ตามความเห็น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และเจ้าพนักงานท้องถ่ินพิจารณาเห็นสมควร ก็ให้ออก
ใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้ 
  ขอ้ 9 การขอเปล่ียนตวัผูรั้บใบอนุญาตหรือเปล่ียนประเภท  ให้ยื่นเร่ืองราวขออนุญาต
ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน โดยไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมสาํหรับการน้ี 
  ขอ้ 10 ใบอนุญาตฉบบัหน่ึงให้ใชเ้ฉพาะสถานท่ีแห่งเดียวท่ีไดร้ะบุไวใ้นใบอนุญาต 
และตอ้งแสดงใบอนุญาตไวใ้นท่ีเปิดเผยเห็นไดช้ดั และใหใ้ชเ้ฉพาะผูรั้บใบอนุญาตเท่านั้น 
  ข้อ 11 ผูจ้ ัดตั้ งสถานท่ีจําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร ต้องจัดสถานท่ี           
ใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ และเง่ือนไขตามลกัษณะของกิจการ ดงัต่อไปน้ี 

ก. สถานท่ีสะสมอาหาร ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
(1) ไม่ตั้ งอยู่ในท่ีท่ีน่าจะเป็นอนัตรายแก่สุขภาพ เช่น ใกลชิ้ดกับท่ีฝังหรือ     

เก็บศพ ท่ีเทท้ิงส่ิงปฏิกูลมูลฝอย ท่ีเล้ียงสัตว ์หรือท่ีอ่ืนใดซ่ึงเจา้พนักงาน
สาธารณสุขเห็นวา่เป็นอนัตรายแก่สุขภาพ 

(2) พื้นทาํดว้ยวตัถุถาวร  ทาํความสะอาดง่าย  และนํ้าขงัอยูไ่ม่ได ้
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(3) จดัให้มีรางระบายนํ้ าดว้ยวตัถุถาวร เพื่อให้นํ้ าระบายไปสู่รางระบายนํ้ า
สาธารณะ  หรือบ่อรับนํ้ าโสโครกได้สะดวก  ตามท่ี เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขกาํหนด และคาํสัง่ของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

(4) จัดให้มีแสงสว่าง  และทางระบายอากาศเพียงพอ  และถูกต้องด้วย
สุขลกัษณะตามท่ีเจา้พนกังานสาธารณสุขเห็นชอบ 

(5) จดัใหมี้สว้มเพียงพอ ถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ และตั้งอยูใ่นท่ีซ่ึงเจา้พนกังาน
สาธารณสุขเห็นชอบ 

(6) จัดให้มีท่ีรองรับมูลฝอย และส่ิงปฏิกูลท่ีถูกต้องด้วยสุขลักษณะและ
เพียงพอ 

 (7) ถา้จะขยาย หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ี และทาํให้สุขลกัษณะของสถานท่ี
เปล่ียนแปลงไปดว้ยแลว้ จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก่อน 

(8) ปฏิบติัการอ่ืนใดใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ ตามคาํแนะนาํของเจา้พนกังาน
สาธารณสุขและคาํสัง่เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

ข. สถานท่ีจาํหน่ายอาหาร ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
(1)  จดัสถานท่ีและปฏิบติัใหมี้ลกัษณะตาม ขอ้ ก. (1) – (7) 
(2)  จัดให้มีโต๊ะ  เก้า อ้ี  หรือท่ีนั่งอย่าง อ่ืนซ่ึงมีสภาพแข็งแรง  สะอาด             

และจดัเป็นระเบียบเรียบร้อยอยูเ่สมอ 
(3)  ผนงัและบริเวณท่ีปรุงอาหารตอ้งมีผิวเรียบ ไม่ดูดซึมและทาํความสะอาด

ไดง่้าย 
(4)  จดัให้มีภาชนะและอุปกรณ์เคร่ืองใชต่้างๆ ท่ีใชใ้นการทาํ ประกอบ ปรุง 

เก็บ และการบริโภคอาหารไวใ้ห้เพียงพอ ปลอดภัย และถูกต้องด้วย
สุขลกัษณะตามคาํแนะนาํของเจา้พนกังานสาธารณสุข 

(5)  จัดให้มีท่ีสําหรับทาํความสะอาดภาชนะ และอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่างๆ       
ใหเ้พียงพอตามคาํแนะนาํของเจา้พนกังานสาธารณสุข 

( 6 )  มีการระบายอากาศ ท่ี ดีและสําหรับห้อง รับประทานอาหาร ท่ี มี
เคร่ืองปรับอากาศต้องมีเคร่ืองดูดอากาศ รวมทั้ งติดตั้ งเคร่ืองหมาย            
“ หา้มสูบบุหร่ี” ไวด้ว้ย 

(7)  ต้องจัดให้มีส้วมได้สุขลักษณะ และเพียงพอ โดยอตัราท่ีนั่งของส้วม     
กบัจาํนวนผูใ้ช ้ ดงัน้ี 
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   จํานวนผู้ใช้    จํานวนทีน่ั่งส้วม 
        (คน)                                                                    (ที)่ 
        1 - 9                                                                  1 
      20 - 24     2 
      25 - 49     3 
      50 - 74     4 
      75 -100     5 
 
          มากกวา่  100 ใหเ้พิ่มข้ึน  1 ท่ี ต่อการเพ่ิมของผูใ้ชทุ้ก ๆ 30  คน 
 

(8)  จดัใหมี้ท่ีสาํหรับลา้งมือ พร้อมอุปกรณ์ เช่น สบู่  ผา้เช็ดมือ ใหเ้พียงพอ 
(9) ตอ้งจดัให้มีบ่อดักนํ้ ามนั ไขมนั (Grease Trap) ตลอดจนการกาํจัด            

นํ้าโสโครกตามท่ีเจา้พนกังานสาธารณสุขแนะนาํ 
(10)  ท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลของห้องส้วม  ต้องเ ป็นระบบเซฟติก  แทงค ์         

(Septic Tank) ต่อกบัระบบแอนแอร์โรบิค ฟิลเตอร์ (Anaerobic Filter) 
ตามท่ีเจา้พนกังานสาธารณสุขแนะนาํ 

ขอ้ 12  ผูรั้บใบอนุญาตหรือผูไ้ด้รับหนังสือรับรองการแจง้ ตอ้งดูแลรักษาสถานท่ี
จาํหน่ายอาหาร และสถานท่ีสะสมอาหารใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ตอ้งรักษาสถานท่ีใหส้ะอาดอยูเ่สมอ รวมทั้งจดัใหมี้การป้องกนัและกาํจดั
สตัวน์าํโรค 

   (2) จดัใหมี้ท่ีรองรับมูลฝอยท่ีไม่ร่ัวซึม และมีฝาปิด 
   (3) รักษาหอ้งสว้มใหส้ะอาด ถูกสุขลกัษณะอยูเ่สมอ 

(4) จดัส่ิงของเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และดูแลรักษา  
ใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 

(5) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคาํแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 

ขอ้ 13  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาต หรือผูไ้ดรั้บหนังสือรับรองการแจง้จดัตั้งสถานท่ีจาํหน่าย
อาหารตอ้งปฏิบติัให้ถูกตอ้ง ตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัสุขลกัษณะของอาหาร กรรมวิธีการจาํหน่าย ทาํ 
ประกอบ ปรุง เกบ็รักษาอาหาร ตลอดจนสุขลกัษณะของภาชนะ อุปกรณ์ นํ้าใชแ้ละของใชอ่ื้น ๆ รวมทั้ง
สุขลกัษณะส่วนบุคคลของผูจ้าํหน่ายอาหาร  ผูป้รุงอาหาร ดงัต่อไปน้ี 
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(1) ไม่เตรียมและปรุงอาหารบนพื้น 
(2) อาหารท่ีปรุงสาํเร็จแลว้เก็บในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิดหรือเก็บในตู้

รวมทั้งภาชนะเคร่ืองใช ้เพื่อป้องกนัฝุ่ นละอองและส่ิงท่ีเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพ 

(3) นํ้ าแข็งบริโภค ตอ้งจดัเก็บในภาชนะท่ีสะอาด ป้องกนั  ส่ิงปนเป้ือนได ้
และหา้มนาํอาหารหรือส่ิงของอ่ืนใดแช่หรือ เก็บรวมไวด้ว้ยกนั ตลอดจน
ตอ้งมีอุปกรณ์ท่ีมีดา้มสาํหรับคีบหรือตกันํ้าแขง็โดยเฉพาะ 

(4) อาหาร  และเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท ตอ้งมีเลขทะเบียน ตาํรับ
อาหาร( อย                           )   หรือมี เคร่ืองหมายรับรอง ของทางราชการ 

(5)  การปรุงรส การถนอมอาหาร จะต้องไม่ใช้สารพวก ฟอร์มัลดีไฮด ์                 
บอริค แอชิด บอแรกซ์ซาลิซัยลิค แอซิด หรือสารอย่างอ่ืนท่ีเป็นอนัตราย    
ต่อสุขภาพ  ในรายท่ีจาํเป็นอนุญาตใหใ้ชโ้ซเดียม เบนโซเอทไดไ้ม่เกิน 0.1 % 

(6) หา้มใชสี้ยอ้มผา้หรือสีพวก โคลทาร์ (Coal Tar) แต่งสีอาหาร 
(7) อาหารนั้นจะตอ้งไม่ทาํมาจากสตัวท่ี์เป็นโรคหรือสตัวท่ี์ตายเอง 
(8) ภาชนะใส่นํ้ าส้มสายชู นํ้ าปลา และนํ้ าจ้ิม ต้องทาํด้วยแก้ว กระเบ้ือง   

เคลือบขาวมีฝาปิดและชอ้นตกัทาํดว้ยสแตนเลสหรือ กระเบ้ืองเคลือบขาว 
   (9) แต่งกายสะอาด สวมเส้ือมีแขน 

(10)  ผูกผา้กนัเป้ือนสีขาวหรือมีเคร่ืองแบบ ผูป้รุงจะตอ้งใส่หมวก หรือเนท 
คลุมผมดว้ย 

(11) ตอ้งเป็นผูท่ี้มีสุขภาพดี ไม่มีโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคผิวหนังและได้รับ    
การตรวจสุขภาพอยา่งนอ้ยปีละ  1  คร้ัง 

(12) ปฏิบติัการอ่ืนๆ ให้ตอ้งดว้ยสุขลกัษณะตามคาํแนะนาํของเจา้พนักงาน
สาธารณสุขและคาํสัง่เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

  ขอ้14 ห้ามมิให้ผูรั้บใบอนุญาต  ขาย   ทาํ ประกอบ   ปรุง   สะสมอาหารหรือนํ้ าแข็ง  
เม่ือมีเหตุควรเช่ือว่าตนเป็นโรคติดต่อหรือซ่ึงเจา้พนกังานสาธารณสุขไดต้รวจสอบแลว้ปรากฏว่าเป็น
พาหะและไดรั้บแจง้เป็นหนงัสือวา่ตนเป็นพาหะของโรคติดต่อ 
  ข้อ 15 ผูใ้ดประสงค์จะจัดตั้ งสถานท่ีจําหน่ายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร           
ซ่ึงมีพื้นท่ีเกินสองร้อยตารางเมตร ให้ยื่นคาํขอรับใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถ่ิน ตามแบบฟอร์ม
พร้อมหลกัฐานต่าง ๆท่ีกาํหนดไว ้
  ในกรณีสถานท่ีตามวรรคหน่ึงมีพื้น ท่ีไม่เ กินสองร้อยตารางเมตร  ให้แจ้งต่อ               
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินเพื่อขอรับหนงัสือรับรองการแจง้ตามแบบฟอร์มพร้อมหลกัฐานท่ีกาํหนดไว ้
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  ขอ้ 16 เม่ือเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ไดต้รวจสอบความถูกตอ้ง และความสมบูรณ์ของคาํขอ
อนุญาตหรือการแจง้แลว้ ปรากฏว่าถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกาํหนดไว  ้ ให้ออก
ใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้ แลว้แต่กรณี 
  ข้อ 17 ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอาํนาจในการกําหนดเวลา ห้ามผูรั้บใบอนุญาต         
ขายอาหารบางประเภท หรือชนิดใดในเขตท่ีระบุไว ้
  ขอ้ 18 ถา้ปรากฏข้ึนว่า ผูรั้บใบอนุญาตคนใดเป็นโรคติดต่อ  หรือพาหะนาํโรคติดต่อ
ซ่ึงเจา้พนกังานสาธารณสุขเห็นว่าถา้อนุญาตให้ตั้ง  หรือใชส้ถานท่ีเป็นท่ีจาํหน่ายอาหาร หรือสถานท่ี
สะสมอาหารต่อไปจะเป็นอนัตรายแก่สุขภาพของประชาชน ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอาํนาจสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตผูน้ั้นเสีย 
  ขอ้ 19 ผูรั้บใบอนุญาตคนใดกระทาํความผิดฝ่าฝืนเทศบญัญติั เจา้พนักงานทอ้งถ่ิน      
มีอาํนาจสัง่พกัใชใ้บอนุญาตไดค้ราวหน่ึงไม่เกิน  15  วนั ถา้กระทาํความผดิอีกเจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตเสียกไ็ด ้
  ขอ้ 20 หากปรากฏว่าใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้สูญหาย  ถูกทาํลาย หรือ
ชํารุดในสาระสําคญั ผูรั้บใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งแล้วแต่กรณี จะต้องยื่นคาํขอต่อ          
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินเพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนงัสือรับรองการแจง้ใหม่ ภายใน 15 วนั 
  ขอ้ 21 บรรดาใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจง้ซ่ึงออกตามเทศบญัญติัน้ี มีอายุ
หน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีออกใบอนุญาต หรือวนัท่ีออกหนงัสือรับรองการแจง้ 
  บรรดาใบอนุญาตท่ีเทศบาลเมืองปากเกร็ด ไดอ้อกก่อนวนัใชเ้ทศบญัญติัน้ีคงใชต่้อไป
จนส้ินอายใุบอนุญาตนั้น 

ขอ้ 22 ผูรั้บใบอนุญาต  หรือรับหนังสือรับรองการแจง้ตามเทศบญัญติัน้ี   ไม่ปฏิบติั
ตามเง่ือนไขซ่ึงไดก้าํหนดไว ้หรือตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ ซ่ึงพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูอ้อกใบอนุญาตแนะนาํ
ใหป้ฏิบติัจะมีความผดิตามมาตรา 73 แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ขอ้ 23 ให้นายกเทศมนตรีเมืองปากเกร็ด มีหนา้ท่ีรักษาการให้เป็นไปตามเทศบญัญติั 
และใหมี้อาํนาจออกระเบียบตามท่ีเห็นสมควร เพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี  
 

ประกาศ    ณ  วนัที ่ 10  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2540 
    (ลงช่ือ)              วิชัย  บรรดาศักด์ิ 
         (นายวิชยั  บรรดาศกัด์ิ) 
                 นายกเทศมนตรีเมืองปากเกร็ด 
อนุมัติ 

(ลงนาม)        วีระชัย  แนวบุญเนียร 
   (นายวีระชยั  แนวบุญเนียร) 
                 ผูว้า่ราชการจงัหวดันนทบุรี 
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หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับน้ี เน่ืองจากได้มีการตราพระราชบัญญัติ             
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ข้ึนใชบ้งัคบั เพื่อให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัดงักล่าว และเพ่ือใชเ้ป็น
หลกัเกณฑใ์นการดาํเนินการควบคุมสถานท่ีจาํหน่ายอาหาร และสถานท่ีสะสมอาหารให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย และถูกต้องด้วยสุขลักษณะ จึงจาํเป็นต้องตราเทศบัญญัติเพื่อใช้บังคับภายในเทศบาล         
เมืองปากเกร็ด 
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บัญชีอตัราค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ใช้สถานทีจํ่าหน่ายอาหาร 
และสถานทีส่ะสมอาหาร 

 

ลาํดับที ่ พืน้ทีป่ระกอบการ 
ค่าธรรมเนียมฉบับละ 

(บาทต่อปี) 
1 พื้นท่ีประกอบการไม่เกิน  10  ตารางเมตร 100 
2 พื้นท่ีประกอบการเกินกวา่  10  ตารางเมตร 

แต่ไม่เกิน  20  ตารางเมตร 
 

150 

3 พื้นท่ีประกอบการเกินกวา่  20  ตารางเมตร 
แต่ไม่เกิน  40  ตารางเมตร 

 
300 

4 พื้นท่ีประกอบการเกินกวา่  40  ตารางเมตร 
แต่ไม่เกิน  60  ตารางเมตร 

 
500 

5 พื้นท่ีประกอบการเกินกวา่  60  ตารางเมตร 
แต่ไม่เกิน  80  ตารางเมตร 

 
700 

6 พื้นท่ีประกอบการเกินกวา่  80  ตารางเมตร 
แต่ไม่เกิน  100  ตารางเมตร 

 
800 

7 พื้นท่ีประกอบการเกินกวา่  100  ตารางเมตร 
แต่ไม่เกิน  200  ตารางเมตร 

 
1,000 
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บัญชีอตัราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ใช้สถานทีจํ่าหน่ายอาหาร 
และสถานทีส่ะสมอาหาร 

 

ลาํดับที ่ พืน้ทีป่ระกอบการ 
ค่าธรรมเนียมฉบับละ 

(บาทต่อปี) 
1 
 
 
2 

พื้นท่ีประกอบการเกินกวา่  200  ตารางเมตร 
แต่ไม่เกิน  300  ตารางเมตร 
 
พื้นท่ีประกอบการเกินกวา่  300  ตารางเมตร 

 
2,000 

 
3,000 
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แบบ สอ.1 
คาํขอรับใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานทีจํ่าหน่ายอาหาร หรือสถานทีส่ะสมอาหาร 
 

         เขียนท่ี……………………………….. 
     วนัท่ี………เดือน…………..พ.ศ………. 
ขา้พเจา้  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ช่ือ……………………………………….

อายุ………ปี สัญชาติ…………เลขประจาํตวัประชาชนเลขท่ี…………………………………………
อยูบ่า้น/สาํนกังานเลขท่ี………………….ตรอก/ซอย…………………..ถนน………………………….
หมู่ท่ี………………..ตาํบล……………………….อาํเภอ…………………….จงัหวดั……………….. 
โทรศพัท์……………………..………..ขอยื่นคาํขอรับใบอนุญาตจดัตั้ งสถานท่ีจาํหน่ายอาหารหรือ
สถานท่ีสะสมอาหาร…………………………………..ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ดงัต่อไปน้ี 

1.  สถานท่ีช่ือ…………………………………………..เพื่อจาํหน่ายอาหารหรือสะสม
อาหาร(ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)………………......…………………………………………… 
  2. สถานท่ีตั้งเลขท่ี……………….ตรอก/ซอย………………………………………
ถนน…………………. .หมู่ ท่ี…………………………………โทรศัพท์……………………………
จาํนวนพื้นท่ีประกอบการ…………………………..ตารางเมตร 
  3.   ผูจ้ ัดการสถานท่ีแห่งน้ีคือ……………………………………….อายุ…………ปี
สัญชาติ…………………อยู่บ้านเลขท่ี…………….ตรอก/ซอย………………………………………
ถนน……………..หมู่ท่ี………..ตาํบล…………………………..อาํเภอ…………………………......
จงัหวดั…………………………โทรศพัท…์………………….. 
  4.  พร้อมคาํขอน้ีขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ มาดว้ยแลว้คือ 
   4.1 สาํเนาทะเบียนบา้นของสถานท่ีประกอบการ หากเป็นนิติบุคคลใหน้าํสาํเนา 

       หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบดว้ย 
4.2 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูข้อรับใบอนุญาต 
4.3 หลกัฐานแสดงว่าอาคารนั้นสามารถใชป้ระกอบการไดโ้ดยถูกตอ้งตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร 
4.4 กรณีเจา้ของไม่สามารถมายืน่คาํขอรับดว้ยตนเองไดใ้หผู้รั้บมอบอาํนาจนาํ

หนงัสือมอบอาํนาจท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายพร้อมบตัรประจาํตวัของผูม้อบ
อาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจมาแสดง 
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4.5 แผนท่ีสงัเขป แสดงสถานท่ีตั้งสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบคาํขอน้ีเป็นจริงทุกประการ 
 
   ลงช่ือ……………………............…….ผูข้อรับใบอนุญาต 
            (……....…........…………………) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนท่ีสังเขป 
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แบบ สอ.2 
คาํขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 

จัดตั้งสถานทีจํ่าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 
 

            เขียนท่ี……………………………….. 
     วนัท่ี………เดือน…………..พ.ศ………. 
ขา้พเจา้  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ช่ือ……………………………………….

อาย…ุ……ปี สญัชาติ……………เลขประจาํตวัประชาชนเลขท่ี………………………………………
อยูบ่า้น/สาํนกังานเลขท่ี…………….ตรอก/ซอย………......…………..ถนน………………………….
หมู่ท่ี……..ตาํบล…………………………….อาํเภอ………………………….จงัหวดั………………..
โทรศพัท…์………………….ขอยืน่คาํขอรับหนงัสือรับรองการแจง้จดัตั้งสถานท่ีจาํหน่ายอาหารหรือ
สถานท่ีสะสมอาหารต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ดงัต่อไปน้ี 

1. สถานท่ีช่ือ………………………………...…........….……..เพื่อจาํหน่ายอาหารหรือ
สะสมอาหาร(ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)……………………....…...………................................ 
  2. สถานท่ีตั้งเลขท่ี..........…..ตรอก/ซอย……………………..ถนน….....…..….………
หมู่ท่ี……..โทรศพัท…์……………….จาํนวนพื้นท่ีประกอบการ…….......……...………….ตารางเมตร 
  3. ผูจ้ดัการสถานท่ีแห่งน้ีคือ………………….......…..………………….อาย…ุ…….ปี 
สญัชาติ………………..อยูบ่า้นเลขท่ี………...…………..ตรอก/ซอย…………………………………..
อาํเภอ…………………………..จงัหวดั………………………..โทรศพัท…์……..……………………. 
  4.  พร้อมคาํขอน้ีขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ มาดว้ยแลว้คือ 
   4.1 สาํเนาทะเบียนบา้นของสถานท่ีประกอบการ หากเป็นนิติบุคคลใหน้าํสาํเนา 

      หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบดว้ย 
4.2 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูข้อรับใบอนุญาต 
4.3 หลักฐานแสดงว่าอาคารนั้ นสามารถใช้ประกอบการได้โดยถูกต้อง        

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร 
4.4 กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นคาํขอด้วยตนเองได้ให้ผูรั้บมอบอาํนาจ       

นําหนังสือมอบอํานาจท่ีถูกต้องตามกฎหมายพร้อมบัตรประจําตัว        
ของผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจมาแสดง 

4.5 แผนท่ีสงัเขป แสดงสถานท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ 
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ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบคาํขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
    ลงช่ือ…………………………..….ผูแ้จง้ 
             (……………………………...) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนท่ีสังเขป 
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แบบ สอ.3 
ตราครุฑ 

ใบรับแจ้งการจัดตั้งสถานทีจํ่าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 
 

ท่ี…………./…………….    สาํนกังาน………………………………… 
       วนัท่ี……เดือน…................…..พ.ศ……... 
  ขา้พเจา้………………......…………………………………..เจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดรั้บ
การแจง้จาก…………………………………………..เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจง้จดัตั้ งสถานท่ี
จาํหน่ายอาหาร สถานท่ีสะสมอาหาร สถานท่ีช่ือ……..............................……………………………….
เลขท่ี………………ตรอก/ซอย………………………………….ถนน…………………………………. 
 
 
       ลงช่ือ………………………………….. 
        เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทร………………………………….. 
 
หมายเหตุ  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะแจง้ผลการพิจารณาใหท้ราบภายใน 7 วนัทาํการ นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการแจง้ 
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แบบ สอ.4 
ครุฑ 

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีจํ่าหน่ายอาหาร 
 

เล่มท่ี…………เลขท่ี………../………….    สาํนกังาน……………………… 
  อนุญาตให ้ บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ช่ือ……………………………………
อาย…ุ………ปี สญัชาติ……………………..เลขประจาํตวัประชาชนเลขท่ี…………………………...
อยูบ่า้น/สาํนกังาน เลขท่ี……………….ตรอก/ซอย……………………….ถนน……………………...
หมู่ท่ี……….ตาํบล………………………อาํเภอ……………………จงัหวดั………………………….
โทรศพัท…์……………….. 
  1. จดัตั้งสถานท่ีจาํหน่ายอาหารประเภท…………………………......………………...
สถานท่ีช่ือ…………………………พื้นท่ีประกอบการ…………………………………….ตารางเมตร 
  2. ตั้งอยูเ่ลขท่ี……...ตรอก/ซอย…………………………ถนน………………………
หมู่ท่ี……..ตาํบล………………………อาํเภอ………………………..จงัหวดั………………………..
โทรศพัท…์…………………. 
  3. ค่าธรรมเนียมฉบบัละ…………….บาทต่อปี ใบรับเงินเล่มท่ี………………..........
เลขท่ี………….....วนัท่ี…………….เดือน…………….............พ.ศ………… 
  4. ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
   4.1 ตอ้งปฏิบติัตามเทศบญัญติัเทศบาลเมืองปากเกร็ดว่าดว้ยสถานท่ีจาํหน่าย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหารและปฏิบัติการ อ่ืนใดเ ก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนํา                    
ของเจา้พนกังานสาธารณสุขคาํสัง่เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน รวมทั้งระเบียบ ขอ้บงัคบั และคาํสัง่ 
   4.2 …………………………………………………………………………….
ออกให ้ณ วนัท่ี……..เดือน……….......…พ.ศ….......ส้ินอายวุนัท่ี……...เดือน…….....……..พ.ศ…….... 
 
       ลงช่ือ………………………………….. 
               (…………………………………) 
              เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

รายการต่ออายใุบอนุญาต 
ว/ด/ป 
อนุญาต 

ว/ด/ป 
ส้ินอาย ุ

ใบรับเงิน ลงช่ือ 
เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน เล่มท่ี เลขท่ี ว/ด/ป 

      
 
 

คาํเตือน   แสดงใบอนุญาตน้ีไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีท่ีไดรั้บอนุญาต 
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แบบ สอ.5 
ครุฑ 

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีส่ะสมอาหาร 
 

เล่มท่ี......…เลขท่ี………../………….     สาํนกังาน......…………....……… 
  อนุญาตให ้ บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ช่ือ…………………...…………………
อาย…ุ………ปี สญัชาติ……………………..เลขประจาํตวัประชาชนเลขท่ี………………..…………...
อยูบ่า้น/สาํนกังาน เลขท่ี……………….ตรอก/ซอย……………………….ถนน………...……………...
หมู่ท่ี…….ตาํบล……………………อาํเภอ…………………………จงัหวดั………...………………….
โทรศพัท…์……………….. 

1. จดัตั้งสถานท่ีสะสมอาหารประเภท………...………………………………...……...
สถานท่ีช่ือ…………………………พื้นท่ีประกอบการ………………………………...…….ตารางเมตร 
  2. ตั้งอยูเ่ลขท่ี……...ตรอก/ซอย…………………………ถนน………...………………
หมู่ท่ี……………….. โทรศพัท…์…………………. 
  3. ค่าธรรมเนียมฉบบัละ…………….บาทต่อปี ใบรับเงินเล่มท่ี…………...……...........
เลขท่ี…….....วนัท่ี…..….เดือน…...............พ.ศ……… 
  4. ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
   4.1 ตอ้งปฏิบติัตามเทศบญัญติัเทศบาลเมืองปากเกร็ดว่าดว้ยสถานท่ีจาํหน่าย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหารและปฏิบัติการ อ่ืนใดเ ก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนํา                    
ของเจา้พนกังานสาธารณสุข คาํสัง่เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน รวมทั้งระเบียบ ขอ้บงัคบั และคาํสัง่ 
   4.2 …………………………………………………………………………….
ออกให ้ณ วนัท่ี……….เดือน……..…....…พ.ศ……..ส้ินอายวุนัท่ี……...เดือน…......………พ.ศ……… 
 
       ลงช่ือ………………………………….. 
               (…………………………………) 
              เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

รายการต่ออายใุบอนุญาต 
ว/ด/ป 
อนุญาต 

ว/ด/ป 
ส้ินอาย ุ

ใบรับเงิน ลงช่ือ 
เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน เล่มท่ี เลขท่ี ว/ด/ป 

      
 
 

 
คาํเตือน   แสดงใบอนุญาตน้ีไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีท่ีไดรั้บอนุญาต 
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แบบ สอ.6 
ครุฑ 

หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานทีจํ่าหน่ายอาหาร 
 

เล่มท่ี……เลขท่ี………../……….    สาํนกังาน.............……………....……....... 
  เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกหนังสือรับรองให้     บุคคลธรรมดา    นิติบุคคล 
ช่ือ……………….......………......……อายุ…………ปี สัญชาติ……………………...........................
เลขประจาํตวัประชาชนเลขท่ี…………………………………...อยู่บา้น/สาํนักงาน เลขท่ี…………….
ตรอก/ซอย………………….ถนน…………………...หมู่ท่ี…………….แขวง/ตาํบล…………………
เขต/อาํเภอ……………………….......…จงัหวดั………………………….โทรศพัท…์……..………….. 
  1. จดัตั้งสถานท่ีจาํหน่ายอาหารประเภท……………………………………………...
สถานท่ีช่ือ………………………………พื้นท่ีประกอบการ……………...………………….ตารางเมตร 
  2. ตั้งอยู่เลขท่ี………...ตรอก/ซอย………………………ถนน………………………
หมู่ท่ี……...โทรศพัท…์…………………...... 
  3. ค่าธรรมเนียมฉบบัละ………….บาทต่อปี ใบรับเงินเล่มท่ี…………………...........
เลขท่ี………....….....วนัท่ี….….เดือน…………….............พ.ศ………… 
  4. ผูไ้ดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
   4.1 ตอ้งปฏิบติัตามเทศบญัญติัเทศบาลเมืองปากเกร็ดว่าดว้ยสถานท่ีจาํหน่าย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหารและปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคาํแนะนําของเจ้า
พนกังานสาธารณสุข คาํสัง่เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน รวมทั้งระเบียบ ขอ้บงัคบั และคาํสัง่ 
   4.2 …………………………………………………………………………….
ออกให ้ณ วนัท่ี……..เดือน……………พ.ศ………ส้ินอายวุนัท่ี……...เดือน…...…………..พ.ศ……… 
 
       ลงช่ือ………………………………….. 
               (…………………………………) 
              เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

รายการต่ออายหุนงัสือรับรองการแจง้ 
ว/ด/ป 
อนุญาต 

ว/ด/ป 
ส้ินอาย ุ

ใบรับเงิน ลงช่ือ 
เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน เล่มท่ี เลขท่ี ว/ด/ป 

      
 
 

 
คาํเตือน   แสดงหนงัสือรับรองการแจง้น้ีไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีท่ีไดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้ 
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แบบ สอ.7 
ครุฑ 

หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานทีส่ะสมอาหาร 
 

เล่มท่ี….…เลขท่ี………../………….   สาํนกังาน......…………………………….. 
  เจา้พนักงานทอ้งถ่ินออกหนังสือรับรองให้      บุคคลธรรมดา      นิติบุคคล 
ช่ือ………………………………………อาย…ุ………ปี สัญชาติ……………………............................
เลขประจาํตวัประชาชนเลขท่ี……………………………............อยูบ่า้น/สาํนกังาน เลขท่ี…………..….
ตรอก/ซอย…………………….ถนน……………………...หมู่ท่ี……….....ตาํบล…………………........
อาํเภอ…………………………จงัหวดั…….......…………………….โทรศพัท…์…….........………….. 
  1. จดัตั้งสถานท่ีสะสมอาหารประเภท………………………………………………...
สถานท่ีช่ือ…………………......………พื้นท่ีประกอบการ………………………………….ตารางเมตร 
  2. ตั้งอยู่เลขท่ี………...ตรอก/ซอย…………………………ถนน……………………
หมู่ท่ี………………..โทรศพัท…์…………………...... 
  3. ค่าธรรมเนียมฉบบัละ………….บาทต่อปี ใบรับเงินเล่มท่ี…………………...........
เลขท่ี………....….....วนัท่ี…………….เดือน…………….............พ.ศ…………………. 
  4. ผูไ้ดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
   4.1 ตอ้งปฏิบติัตามเทศบญัญติัเทศบาลเมืองปากเกร็ดว่าดว้ยสถานท่ีจาํหน่าย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหารและปฏิบัติการ อ่ืนใดเ ก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนํา                   
ของเจา้พนกังานสาธารณสุข คาํสัง่เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน รวมทั้งระเบียบ ขอ้บงัคบั และคาํสัง่ 
   4.2 …………....……………………………………………………………….
ออกให ้ณ วนัท่ี………เดือน……………พ.ศ………ส้ินอายวุนัท่ี……...เดือน…………....พ.ศ……… 
 
       ลงช่ือ………………………………….. 
               (…………………………………) 
              เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

รายการต่ออายหุนงัสือรับรองการแจง้ 
ว/ด/ป 
อนุญาต 

ว/ด/ป 
ส้ินอาย ุ

ใบรับเงิน ลงช่ือ 
เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน เล่มท่ี เลขท่ี ว/ด/ป 

      
 
 

 
คาํเตือน   แสดงหนงัสือรับรองการแจง้น้ีไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีท่ีไดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้ 
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แบบสอ.8 
คาํขอต่ออายุใบอนุญาตหรือขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง 

เพือ่จัดตั้งสถานทีจํ่าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 
 

เขียนท่ี.................................................... 
                                                                                วนัท่ี...........เดือน.....................พ.ศ. ............ 
  ขา้พเจา้  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  ช่ือ......................................... อาย.ุ..........ปี 
สญัชาติ..............................เลขประจาํตวัประชาชนเลขท่ี.............................................................................
อยูบ่า้น/สาํนกังานเลขท่ี............................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.....................................
หมู่ท่ี....................ตาํบล.......................................อาํเภอ................................จงัหวดั...............................
โทรศพัท.์...........................................ขอยืน่คาํขอต่ออายใุบอนุญาตหรือขอต่ออายหุนงัสือรับรองการแจง้
เพ่ือจดัตั้งสถานท่ีจาํหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินดงัต่อไปน้ี 

                      1.สถานท่ีช่ือ.......................................................เพ่ือจาํหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
(ระบุชนิด/หรือประเภทของอาหาร) 
                            2. สถานท่ีตั้งเลขท่ี.......................ตรอก /ซอย............................ถนน..............................
หมู่ท่ี...................ตาํบล....................................อาํเภอ........................................จงัหวดั.....................
โทรศพัท.์..........................จาํนวนพ้ืนท่ีประกอบการ...............................ตารางเมตร 

3. ผูจ้ดัการสถานท่ีแห่งน้ีคือ..............................................................อายุ..............ปี  
สัญชาติ..................อยูบ่า้นเลขท่ี.........................ตรอก / ซอย...........................ถนน...................................
หมู่ท่ี...............ตาํบล...................................อาํเภอ...............................จงัหวดั...........................................
โทรศพัท.์................................... 

4.  พร้อมคาํขอน้ีขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานต่างๆ มาดว้ยแลว้คือ 
4.1 สาํเนาทะเบียนบา้นของสถานท่ีขอต่ออายใุบอนุญาตหรือขอต่ออายหุนงัสือ

รับรองการแจ้ง หากเป็นนิติบุคคลให้นําสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบดว้ย 

4.2 สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูต่้ออายุใบอนุญาตหรือผูข้อต่ออาย ุ
หนงัสือรับรองการแจง้       

4.3 ใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้เดิม 
4.4  หลกัฐานแสดงว่าอาคารนั้นสามารถใช้ประกอบการได้โดยถูกตอ้งตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร 
4.5  กรณีเจา้ของไม่สามารถมายืน่คาํขอต่ออายใุบอนุญาตหรือขอต่ออายหุนงัสือ

รับรองการแจง้ดว้ยตนเองไดใ้หผู้รั้บมอบอาํนาจ     นาํหนงัสือมอบอาํนาจท่ี
ถูกตอ้งตามกฎหมายพร้อมบตัรประจาํตวัของผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบ
อาํนาจมาแสดง                       
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4.6 แผนท่ีสงัเขป แสดงสถานท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบคาํขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

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

               (..........................................)   หรือผูข้อต่ออายหุนงัสือ 
             รับรองการแจง้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

แผนท่ีสังเขป 
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แบบ สอ.9 
คาํร้องขออนุญาตการต่าง ๆ 

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

                                                                                 วนัท่ี...........เดือน....................พ.ศ. ............ 
  ขา้พเจา้  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  ช่ือ.............................................................. 
อาย.ุ........ปี สัญชาติ..........เลขประจาํตวัประชาชนเลขท่ี..........................................................................
อยูบ่า้น/สาํนกังานเลขท่ี......................ตรอก/ซอย......................................................................................
ถนน.........................................หมู่ท่ี....................แขวง/ตาํบล..................................................................
อาํเภอ..................................จงัหวดั......................................โทรศพัท.์...................................................... 
ขอยืน่คาํร้องต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน........................................................................................................... 
  ดว้ย................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
  จึงมีความประสงค.์.......................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ ................................... 
  ขอรับรองวา่ขอ้ความตามคาํร้องน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
      (ลงช่ือ)...............................................ผูข้ออนุญาต 
                 (..............................................) 
 
 
 
 
 
 


