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สํ าเนา
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ด
เรื่อง สถานทีจ่ ําหน่ ายอาหารและสถานทีส่ ะสมอาหาร
พ.ศ. 2540
....................................
โดยที่ เ ป็ นการสมควรตราเทศบัญ ญัติ ข องเทศบาลเมื อ งปากเกร็ ด ว่ า ด้ว ยสถานที่
จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา 60 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ เ ทศบาล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติม โดยมาตรา 5 แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่5) พ.ศ. 2510 ประกอบกับมาตรา 40
มาตรา 48 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่ งพระราชบัญญัติก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535 เทศบาลเมืองปากเกร็ ดโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปากเกร็ ด และโดย
อนุมตั ิของผูว้ า่ ราชการจังหวัดนนทบุรี จึงออกเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองปากเกร็ ด ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. เทศบัญญัติน้ ี เรี ยกว่า “ เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ ด เรื่ อง สถานที่จาํ หน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2540”
ข้อ 2. เทศบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับภายในเทศบาลเมืองปากเกร็ ด ตั้งแต่วนั ที่ได้ประกาศไว้
โดยเปิ ดเผย ณ สํานักงานเทศบาลเมืองปากเกร็ ด แล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3. บรรดาเทศบัญ ญัติ กฎ ข้อ บัง คับ ระเบี ย บ คํา สั่ง อื่ น ใดในส่ ว นที่ ต ราไว้แ ล้ว
ในเทศบัญญัติน้ ี หรื อซึ่งขัดหรื อแย้งกับเทศบัญญัติน้ ีให้ใช้เทศบัญญัติน้ ีแทน
ข้อ 4. ในเทศบัญญัติน้ ี
“ เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายถึง นายกเทศมนตรี เมืองปากเกร็ ด
“ เจ้า พนัก งานสาธารณสุ ข ” หมายถึ ง เจ้า พนัก งานซึ่ งได้รั บ การแต่ ง ตั้ง
ให้ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี
“ สถานที่ จาํ หน่ ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ ห รื อบริ เวณใดๆ
ที่มิใช่ที่ หรื อทางสาธารณะ ที่จดั ไว้เพื่อประกอบอาหารหรื อปรุ งอาหารจนสําเร็ จ และจําหน่ ายให้ผซู ้ ้ื อ
สามารถบริ โภคได้ทนั ทีท้ งั นี้ไม่วา่ จะเป็ นการจําหน่ายโดยจัดให้มีสถานที่ไว้สาํ หรับบริ โภค ณ ที่น้ นั หรื อ
นําไปบริ โภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่สะสมอาหาร”
หมายความว่า อาคาร สถานที่หรื อบริ เวณใดๆ
ที่มิใช่ที่ หรื อทางสาธารณะ ที่จดั ไว้สาํ หรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็ นของสดหรื อของแห้งหรื ออาหาร
ในรู ปลักษณะอื่นใด ซึ่งผูซ้ ้ือต้องนําไปทํา ประกอบหรื อปรุ งเพื่อบริ โภคในภายหลัง
“ อาหาร” หมายความว่า ของกินหรื อเครื่ องคํ้าจุนชีวิต ได้แก่
(1) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
หรื อยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี
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(2) วัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้หรื อใช้เป็ นส่ วนผสมในการผลิตอาหารรวมถึง
วัตถุเจือปนอาหาร สี และเครื่ องปรุ งแต่งกลิ่นรส
ข้อ 5 ห้ามมิให้ผใู ้ ดจัดตั้งสถานที่จาํ หน่ ายอาหารหรื อสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
หรื อพื้นที่ใด ซึ่ งมีพ้ืนที่เกินสองร้ อยตารางเมตร เว้นแต่จะได้รับใบอนุ ญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หากสถานที่ ดัง กล่ า วมี พ้ืน ที่ ไ ม่ เ กิ น สองร้ อ ยตารางเมตร ต้อ งแจ้งต่ อเจ้า พนัก งานท้อ งถิ่ น เพื่อขอรั บ
หนังสื อรับรองการแจ้ง
ผูใ้ ดตั้ง หรื อ ใช้ส ถานที่ จ าํ หน่ า ยอาหาร หรื อ สถานที่ ส ะสมอาหารอยู่แ ล้ว ก่ อ นวัน
ประกาศใช้เทศบัญญัติน้ ี ต้องขอรับใบอนุญาตภายในกําหนดเก้าสิ บวัน นับแต่วนั ใช้เทศบัญญัติน้ ี
ข้อ 6 ความในข้อ5 วรรคแรก ไม่ใช้บงั คับแก่การประกอบการดังนี้
(1) ประกอบกิ จ การค้า ที่ เ ป็ นอัน ตรายต่ อ สุ ข ภาพ โดยได้ รั บ ใบอนุ ญ าต
สําหรับการนั้นแล้ว
(2) ทํานํ้าแข็งเพื่อการค้าโดยได้รับอนุ ญาตสําหรับการนั้นแล้ว รวมตลอดถึง
สะสม และขายนํ้าแข็งนั้น ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาต
(3) ทํา ประกอบ ปรุ ง สะสมอาหารหรื อนํ้าแข็ง เฉพาะ
ก. ผูร้ ับใบอนุญาตขายของในตลาด
ข. การจําหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ
ข้อ 7 การขอรั บใบอนุ ญาต หรื อขอรั บหนังสื อรั บรองการแจ้ง ตามข้อ 5 ให้ยื่นเรื่ อง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่กาํ หนด โดยแสดงให้แจ้งชัดว่าจะใช้สถานที่จาํ หน่าย หรื อสะสมอาหาร
ข้อ 8 เมื่อผูข้ อรับใบอนุ ญาต หรื อแจ้งขอรับหนังสื อรับรองการแจ้งไม่เป็ นผูต้ อ้ งห้าม
ตามความเห็ น เจ้า พนัก งานสาธารณสุ ข และเจ้า พนัก งานท้อ งถิ่ น พิ จ ารณาเห็ น สมควร ก็ ใ ห้ อ อก
ใบอนุญาตหรื อหนังสื อรับรองการแจ้ง
ข้อ 9 การขอเปลี่ยนตัวผูร้ ับใบอนุ ญาตหรื อเปลี่ยนประเภท ให้ยื่นเรื่ องราวขออนุ ญาต
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียมสําหรับการนี้
ข้อ 10 ใบอนุ ญาตฉบับหนึ่ งให้ใช้เฉพาะสถานที่ แห่ งเดี ยวที่ได้ระบุไว้ในใบอนุ ญาต
และต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิ ดเผยเห็นได้ชดั และให้ใช้เฉพาะผูร้ ับใบอนุญาตเท่านั้น
ข้อ 11 ผูจ้ ัด ตั้ง สถานที่ จ ํา หน่ า ยอาหารและสถานที่ ส ะสมอาหาร ต้อ งจัด สถานที่
ให้ถูกต้องด้วยสุ ขลักษณะ และเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ ดังต่อไปนี้
ก. สถานที่สะสมอาหาร ต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) ไม่ ต้ งั อยู่ในที่ ที่น่ าจะเป็ นอันตรายแก่ สุขภาพ เช่ น ใกล้ชิดกับที่ ฝัง หรื อ
เก็บศพ ที่เททิ้งสิ่ งปฏิกูลมูลฝอย ที่เลี้ยงสัตว์ หรื อที่อื่นใดซึ่ งเจ้าพนักงาน
สาธารณสุ ขเห็นว่าเป็ นอันตรายแก่สุขภาพ
(2) พื้นทําด้วยวัตถุถาวร ทําความสะอาดง่าย และนํ้าขังอยูไ่ ม่ได้
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(3) จัดให้มีรางระบายนํ้าด้วยวัตถุถาวร เพื่อให้น้ าํ ระบายไปสู่ รางระบายนํ้า
สาธารณะ หรื อบ่ อ รั บ นํ้ าโสโครกได้ ส ะดวก ตามที่ เ จ้ า พนั ก งาน
สาธารณสุ ขกําหนด และคําสัง่ ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(4) จัด ให้ มี แ สงสว่ า ง และทางระบายอากาศเพี ย งพอ และถู ก ต้อ งด้ว ย
สุ ขลักษณะตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขเห็นชอบ
(5) จัดให้มีสว้ มเพียงพอ ถูกต้องด้วยสุ ขลักษณะ และตั้งอยูใ่ นที่ซ่ ึงเจ้าพนักงาน
สาธารณสุ ขเห็นชอบ
(6) จัด ให้ มี ที่ ร องรั บ มู ล ฝอย และสิ่ ง ปฏิ กู ล ที่ ถู ก ต้อ งด้ว ยสุ ข ลัก ษณะและ
เพียงพอ
(7) ถ้าจะขยาย หรื อเปลี่ ยนแปลงสถานที่ และทําให้สุขลักษณะของสถานที่
เปลี่ยนแปลงไปด้วยแล้ว จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน
(8) ปฏิบตั ิการอื่นใดให้ถูกต้องด้วยสุ ขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุ ขและคําสัง่ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข. สถานที่จาํ หน่ายอาหาร ต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) จัดสถานที่และปฏิบตั ิให้มีลกั ษณะตาม ข้อ ก. (1) – (7)
(2) จั ด ให้ มี โ ต๊ ะ เก้ า อี้ หรื อที่ นั่ ง อย่ า งอื่ น ซึ่ งมี ส ภาพแข็ ง แรง สะอาด
และจัดเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ
(3) ผนังและบริ เวณที่ปรุ งอาหารต้องมีผิวเรี ยบ ไม่ดูดซึมและทําความสะอาด
ได้ง่าย
(4) จัดให้มีภาชนะและอุปกรณ์เครื่ องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการทํา ประกอบ ปรุ ง
เก็ บ และการบริ โ ภคอาหารไว้ใ ห้เ พี ย งพอ ปลอดภัย และถู ก ต้อ งด้ว ย
สุ ขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
(5) จัด ให้มี ที่ สํา หรั บทํา ความสะอาดภาชนะ และอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้ต่ า งๆ
ให้เพียงพอตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
(6) มี ก ารระบายอากาศที่ ดี แ ละสํ า หรั บ ห้ อ งรั บ ประทานอาหารที่ มี
เครื่ องปรั บ อากาศต้อ งมี เ ครื่ องดู ด อากาศ รวมทั้ง ติ ด ตั้ง เครื่ อ งหมาย
“ ห้ามสูบบุหรี่ ” ไว้ดว้ ย
(7) ต้องจัด ให้มีส้ว มได้สุขลัก ษณะ และเพี ย งพอ โดยอัต ราที่ นั่ง ของส้ว ม
กับจํานวนผูใ้ ช้ ดังนี้
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จํานวนผู้ใช้
(คน)
1-9
20 - 24
25 - 49
50 - 74
75 -100

จํานวนทีน่ ั่งส้ วม
(ที)่
1
2
3
4
5

มากกว่า 100 ให้เพิม่ ขึ้น 1 ที่ ต่อการเพิม่ ของผูใ้ ช้ทุก ๆ 30 คน
(8) จัดให้มีที่สาํ หรับล้างมือ พร้อมอุปกรณ์ เช่น สบู่ ผ้าเช็ดมือ ให้เพียงพอ
(9) ต้องจัดให้มีบ่อดักนํ้ามัน ไขมัน (Grease Trap) ตลอดจนการกําจัด
นํ้าโสโครกตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขแนะนํา
(10) ที่ ร องรั บ สิ่ งปฏิ กู ล ของห้ อ งส้ ว ม ต้ อ งเป็ นระบบเซฟติ ก แทงค์
(Septic Tank) ต่อกับระบบแอนแอร์โรบิค ฟิ ลเตอร์ (Anaerobic Filter)
ตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขแนะนํา
ข้อ 12 ผูร้ ั บใบอนุ ญาตหรื อผูไ้ ด้รับหนังสื อรั บรองการแจ้ง ต้องดู แลรั กษาสถานที่
จําหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหารให้ถูกต้องด้วยสุ ขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ต้องรักษาสถานที่ให้สะอาดอยูเ่ สมอ รวมทั้งจัดให้มีการป้ องกันและกําจัด
สัตว์นาํ โรค
(2) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ไม่รั่วซึม และมีฝาปิ ด
(3) รักษาห้องส้วมให้สะอาด ถูกสุ ขลักษณะอยูเ่ สมอ
(4) จัดสิ่ งของเครื่ องใช้และอุปกรณ์ให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย และดูแลรั กษา
ให้สะอาดอยูเ่ สมอ
(5) ปฏิ บ ัติ ก ารอื่ น ใดเกี่ ย วด้ว ยสุ ข ลัก ษณะตามคํา แนะนํา ของเจ้า พนัก งาน
สาธารณสุ ข
ข้อ 13 ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาต หรื อผูไ้ ด้รับหนังสื อรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาํ หน่ าย
อาหารต้องปฏิบตั ิให้ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับสุ ขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจําหน่ าย ทํา
ประกอบ ปรุ ง เก็บรักษาอาหาร ตลอดจนสุ ขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ นํ้าใช้และของใช้อื่น ๆ รวมทั้ง
สุ ขลักษณะส่ วนบุคคลของผูจ้ าํ หน่ายอาหาร ผูป้ รุ งอาหาร ดังต่อไปนี้
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(1) ไม่เตรี ยมและปรุ งอาหารบนพื้น
(2) อาหารที่ปรุ งสําเร็ จแล้วเก็บในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิ ดหรื อเก็บในตู ้
รวมทั้งภาชนะเครื่ องใช้ เพื่อป้ องกันฝุ่ นละอองและสิ่ งที่เป็ นอันตรายต่อ
สุ ขภาพ
(3) นํ้าแข็งบริ โภค ต้องจัดเก็บในภาชนะที่สะอาด ป้ องกัน สิ่ งปนเปื้ อนได้
และห้ามนําอาหารหรื อสิ่ งของอื่นใดแช่หรื อ เก็บรวมไว้ดว้ ยกัน ตลอดจน
ต้องมีอุปกรณ์ที่มีดา้ มสําหรับคีบหรื อตักนํ้าแข็งโดยเฉพาะ
(4) อาหาร และเครื่ องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิ ท ต้องมีเลขทะเบียน ตํารับ
อาหาร( อย
) หรื อมี เครื่ องหมายรับรอง ของทางราชการ
(5) การปรุ งรส การถนอมอาหาร จะต้อ งไม่ ใ ช้ ส ารพวก ฟอร์ ม ัล ดี ไ ฮด์
บอริ ค แอชิ ด บอแรกซ์ซาลิซัยลิ ค แอซิ ด หรื อสารอย่างอื่นที่เป็ นอันตราย
ต่อสุ ขภาพ ในรายที่จาํ เป็ นอนุญาตให้ใช้โซเดียม เบนโซเอทได้ไม่เกิน 0.1 %
(6) ห้ามใช้สียอ้ มผ้าหรื อสี พวก โคลทาร์ (Coal Tar) แต่งสี อาหาร
(7) อาหารนั้นจะต้องไม่ทาํ มาจากสัตว์ที่เป็ นโรคหรื อสัตว์ที่ตายเอง
(8) ภาชนะใส่ น้ ํา ส้ ม สายชู นํ้า ปลา และนํ้า จิ้ ม ต้อ งทํา ด้ว ยแก้ว กระเบื้ อ ง
เคลือบขาวมีฝาปิ ดและช้อนตักทําด้วยสแตนเลสหรื อ กระเบื้องเคลือบขาว
(9) แต่งกายสะอาด สวมเสื้ อมีแขน
(10) ผูกผ้ากันเปื้ อนสี ขาวหรื อมีเครื่ องแบบ ผูป้ รุ งจะต้องใส่ หมวก หรื อเนท
คลุมผมด้วย
(11) ต้องเป็ นผูท้ ี่ มีสุขภาพดี ไม่ มีโรคติ ด ต่อ ไม่เ ป็ นโรคผิวหนังและได้รับ
การตรวจสุ ขภาพอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
(12) ปฏิบตั ิการอื่นๆ ให้ตอ้ งด้วยสุ ขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุ ขและคําสัง่ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ14 ห้ามมิให้ผรู ้ ับใบอนุ ญาต ขาย ทํา ประกอบ ปรุ ง สะสมอาหารหรื อนํ้าแข็ง
เมื่อมีเหตุควรเชื่ อว่าตนเป็ นโรคติดต่อหรื อซึ่ งเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็ น
พาหะและได้รับแจ้งเป็ นหนังสื อว่าตนเป็ นพาหะของโรคติดต่อ
ข้อ 15 ผูใ้ ดประสงค์จ ะจัด ตั้ง สถานที่ จ ํา หน่ า ยอาหาร หรื อ สถานที่ ส ะสมอาหาร
ซึ่ งมีพ้ืนที่เกิ นสองร้อยตารางเมตร ให้ยื่นคําขอรับใบอนุ ญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบฟอร์ ม
พร้อมหลักฐานต่าง ๆที่กาํ หนดไว้
ในกรณี ส ถานที่ ต ามวรรคหนึ่ งมี พ้ื น ที่ ไ ม่ เ กิ น สองร้ อ ยตารางเมตร ให้ แ จ้ง ต่ อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับหนังสื อรับรองการแจ้งตามแบบฟอร์มพร้อมหลักฐานที่กาํ หนดไว้
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ข้อ 16 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของคําขอ
อนุ ญาตหรื อการแจ้งแล้ว ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่ อนไขที่กาํ หนดไว้ ให้ออก
ใบอนุญาตหรื อหนังสื อรับรองการแจ้ง แล้วแต่กรณี
ข้อ 17 ให้ เ จ้า พนัก งานท้อ งถิ่ น มี อ าํ นาจในการกํา หนดเวลา ห้ า มผูร้ ั บ ใบอนุ ญ าต
ขายอาหารบางประเภท หรื อชนิดใดในเขตที่ระบุไว้
ข้อ 18 ถ้าปรากฏขึ้นว่า ผูร้ ับใบอนุ ญาตคนใดเป็ นโรคติดต่อ หรื อพาหะนําโรคติดต่อ
ซึ่ งเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขเห็นว่าถ้าอนุ ญาตให้ต้ งั หรื อใช้สถานที่เป็ นที่จาํ หน่ ายอาหาร หรื อสถานที่
สะสมอาหารต่อไปจะเป็ นอันตรายแก่สุขภาพของประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอาํ นาจสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตผูน้ ้ นั เสี ย
ข้อ 19 ผูร้ ั บใบอนุ ญาตคนใดกระทําความผิดฝ่ าฝื นเทศบัญญัติ เจ้าพนักงานท้องถิ่ น
มีอาํ นาจสัง่ พักใช้ใบอนุญาตได้คราวหนึ่งไม่เกิน 15 วัน ถ้ากระทําความผิดอีกเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตเสี ยก็ได้
ข้อ 20 หากปรากฏว่าใบอนุ ญาตหรื อหนังสื อรับรองการแจ้งสู ญหาย ถูกทําลาย หรื อ
ชํา รุ ด ในสาระสํา คัญ ผูร้ ั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ หนัง สื อ รั บ รองการแจ้ง แล้ว แต่ ก รณี จะต้อ งยื่น คํา ขอต่ อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตหรื อใบแทนหนังสื อรับรองการแจ้งใหม่ ภายใน 15 วัน
ข้อ 21 บรรดาใบอนุ ญาต หรื อหนังสื อรับรองการแจ้งซึ่ งออกตามเทศบัญญัติน้ ี มีอายุ
หนึ่งปี นับแต่วนั ที่ออกใบอนุญาต หรื อวันที่ออกหนังสื อรับรองการแจ้ง
บรรดาใบอนุญาตที่เทศบาลเมืองปากเกร็ ด ได้ออกก่อนวันใช้เทศบัญญัติน้ ี คงใช้ต่อไป
จนสิ้ นอายุใบอนุญาตนั้น
ข้อ 22 ผูร้ ับใบอนุ ญาต หรื อรับหนังสื อรับรองการแจ้งตามเทศบัญญัติน้ ี ไม่ปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขซึ่งได้กาํ หนดไว้ หรื อตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ซึ่ งพนักงานเจ้าหน้าที่ผอู ้ อกใบอนุญาตแนะนํา
ให้ปฏิบตั ิจะมีความผิดตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535
ข้อ 23 ให้นายกเทศมนตรี เมืองปากเกร็ ด มีหน้าที่รักษาการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติ
และให้มีอาํ นาจออกระเบียบตามที่เห็นสมควร เพื่อปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติน้ ี
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2540
(ลงชื่อ)
วิชัย บรรดาศักดิ์
(นายวิชยั บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรี เมืองปากเกร็ ด
อนุมัติ
(ลงนาม) วีระชัย แนวบุญเนียร
(นายวีระชัย แนวบุญเนียร)
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนนทบุรี
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หมายเหตุ เหตุ ผ ลในการประกาศใช้เ ทศบัญ ญัติ ฉ บับ นี้ เนื่ อ งจากได้มี ก ารตราพระราชบัญ ญัติ
การสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 ขึ้นใช้บงั คับ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดงั กล่าว และเพื่อใช้เป็ น
หลักเกณฑ์ในการดําเนิ นการควบคุมสถานที่จาํ หน่ ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหารให้เป็ นระเบียบ
เรี ย บร้ อ ย และถู ก ต้อ งด้ว ยสุ ข ลัก ษณะ จึ ง จํา เป็ นต้อ งตราเทศบัญ ญัติ เ พื่ อ ใช้บ ัง คับ ภายในเทศบาล
เมืองปากเกร็ ด
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บัญชีอตั ราค่าธรรมเนียมการออกหนังสื อรับรองการแจ้ งให้ ใช้ สถานทีจ่ ําหน่ ายอาหาร
และสถานทีส่ ะสมอาหาร
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

พืน้ ทีป่ ระกอบการ
พื้นที่ประกอบการไม่เกิน 10 ตารางเมตร
พื้นที่ประกอบการเกินกว่า 10 ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
พื้นที่ประกอบการเกินกว่า 20 ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน 40 ตารางเมตร
พื้นที่ประกอบการเกินกว่า 40 ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน 60 ตารางเมตร
พื้นที่ประกอบการเกินกว่า 60 ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน 80 ตารางเมตร
พื้นที่ประกอบการเกินกว่า 80 ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
พื้นที่ประกอบการเกินกว่า 100 ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

ค่ าธรรมเนียมฉบับละ
(บาทต่ อปี )
100
150
300
500
700
800
1,000
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บัญชีอตั ราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ ใช้ สถานทีจ่ ําหน่ ายอาหาร
และสถานทีส่ ะสมอาหาร
ลําดับที่

พืน้ ทีป่ ระกอบการ

ค่ าธรรมเนียมฉบับละ
(บาทต่ อปี )

1

พื้นที่ประกอบการเกินกว่า 200 ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร

2,000

2

พื้นที่ประกอบการเกินกว่า 300 ตารางเมตร

3,000
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แบบ สอ.1
คําขอรับใบอนุญาต
จัดตั้งสถานทีจ่ ําหน่ ายอาหาร หรือสถานทีส่ ะสมอาหาร
เขียนที่………………………………..
วันที่………เดือน…………..พ.ศ……….
ข้าพเจ้า  บุคคลธรรมดา  นิ ติบุคคล ชื่ อ……………………………………….
อายุ………ปี สัญชาติ…………เลขประจําตัวประชาชนเลขที่ …………………………………………
อยูบ่ า้ น/สํานักงานเลขที่………………….ตรอก/ซอย…………………..ถนน………………………….
หมู่ที่………………..ตําบล……………………….อําเภอ…………………….จังหวัด………………..
โทรศัพ ท์……………………..………..ขอยื่น คําขอรั บใบอนุ ญาตจัด ตั้งสถานที่ จ าํ หน่ ายอาหารหรื อ
สถานที่สะสมอาหาร…………………………………..ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
1. สถานที่ชื่อ…………………………………………..เพื่อจําหน่ายอาหารหรื อสะสม
อาหาร(ระบุชนิดหรื อประเภทของอาหาร)………………......……………………………………………
2. สถานที่ต้ งั เลขที่……………….ตรอก/ซอย………………………………………
ถนน…………………..หมู่ ที่ …………………………………โทรศั พ ท์ ……………………………
จํานวนพื้นที่ประกอบการ…………………………..ตารางเมตร
3. ผูจ้ ัด การสถานที่ แ ห่ งนี้ คื อ ……………………………………….อายุ…………ปี
สั ญ ชาติ …………………อยู่บ ้า นเลขที่ …………….ตรอก/ซอย………………………………………
ถนน……………..หมู่ ที่ ………..ตํา บล…………………………..อํา เภอ…………………………......
จังหวัด…………………………โทรศัพท์……………………..
4. พร้อมคําขอนี้ขา้ พเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วคือ
4.1 สําเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ประกอบการ หากเป็ นนิติบุคคลให้นาํ สําเนา
หนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบด้วย
4.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูข้ อรับใบอนุญาต
4.3 หลักฐานแสดงว่าอาคารนั้นสามารถใช้ประกอบการได้โดยถูกต้องตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
4.4 กรณี เจ้าของไม่สามารถมายืน่ คําขอรับด้วยตนเองได้ให้ผรู ้ ับมอบอํานาจนํา
หนังสื อมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมบัตรประจําตัวของผูม้ อบ
อํานาจและผูร้ ับมอบอํานาจมาแสดง
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4.5 แผนที่สงั เขป แสดงสถานที่ต้ งั สถานประกอบการ
แผนที่สังเขป

ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอนี้เป็ นจริ งทุกประการ
ลงชื่อ……………………............…….ผูข้ อรับใบอนุญาต
(……....…........…………………)
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แบบ สอ.2
คําขอรับหนังสื อรับรองการแจ้ ง
จัดตั้งสถานทีจ่ ําหน่ ายอาหารหรือสถานทีส่ ะสมอาหาร
เขียนที่………………………………..
วันที่………เดือน…………..พ.ศ……….
ข้าพเจ้า  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ชื่อ……………………………………….
อายุ………ปี สัญชาติ……………เลขประจําตัวประชาชนเลขที่………………………………………
อยูบ่ า้ น/สํานักงานเลขที่…………….ตรอก/ซอย………......…………..ถนน………………………….
หมู่ที่……..ตําบล…………………………….อําเภอ………………………….จังหวัด………………..
โทรศัพท์…………………….ขอยืน่ คําขอรับหนังสื อรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาํ หน่ายอาหารหรื อ
สถานที่สะสมอาหารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
1. สถานที่ชื่อ………………………………...…........….……..เพื่อจําหน่ายอาหารหรื อ
สะสมอาหาร(ระบุชนิดหรื อประเภทของอาหาร)……………………....…...………................................
2. สถานที่ต้ งั เลขที่..........…..ตรอก/ซอย……………………..ถนน….....…..….………
หมู่ที่……..โทรศัพท์………………….จํานวนพื้นที่ประกอบการ…….......……...………….ตารางเมตร
3. ผูจ้ ดั การสถานที่แห่งนี้คือ………………….......…..………………….อายุ……….ปี
สัญชาติ………………..อยูบ่ า้ นเลขที่………...…………..ตรอก/ซอย…………………………………..
อําเภอ…………………………..จังหวัด………………………..โทรศัพท์………..…………………….
4. พร้อมคําขอนี้ขา้ พเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วคือ
4.1 สําเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ประกอบการ หากเป็ นนิติบุคคลให้นาํ สําเนา
หนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบด้วย
4.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูข้ อรับใบอนุญาต
4.3 หลัก ฐานแสดงว่ า อาคารนั้น สามารถใช้ป ระกอบการได้โ ดยถู ก ต้อ ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
4.4 กรณี เ จ้า ของไม่ สามารถมายื่น คํา ขอด้ว ยตนเองได้ใ ห้ผูร้ ั บ มอบอํา นาจ
นํา หนั ง สื อ มอบอํา นาจที่ ถู ก ต้อ งตามกฎหมายพร้ อ มบัต รประจํา ตัว
ของผูม้ อบอํานาจและผูร้ ับมอบอํานาจมาแสดง
4.5 แผนที่สงั เขป แสดงสถานที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ
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แผนที่สังเขป

ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอนี้เป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื่อ…………………………..….ผูแ้ จ้ง
(……………………………...)
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แบบ สอ.3
ตราครุฑ
ใบรับแจ้ งการจัดตั้งสถานทีจ่ ําหน่ ายอาหารหรือสถานทีส่ ะสมอาหาร
ที่…………./…………….

สํานักงาน…………………………………
วันที่……เดือน…................…..พ.ศ……...
ข้าพเจ้า………………......…………………………………..เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับ
การแจ้งจาก…………………………………………..เพื่อขอรั บหนังสื อรั บรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่
จําหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร สถานที่ชื่อ……..............................……………………………….
เลขที่………………ตรอก/ซอย………………………………….ถนน………………………………….

ลงชื่อ…………………………………..
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

โทร…………………………………..
หมายเหตุ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 7 วันทําการ นับแต่วนั ที่ได้รับการแจ้ง
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แบบ สอ.4
ครุฑ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีจ่ ําหน่ ายอาหาร
เล่มที่…………เลขที่………../………….
สํานักงาน………………………
อนุญาตให้  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ชื่อ……………………………………
อายุ…………ปี สัญชาติ……………………..เลขประจําตัวประชาชนเลขที่…………………………...
อยูบ่ า้ น/สํานักงาน เลขที่……………….ตรอก/ซอย……………………….ถนน……………………...
หมู่ที่……….ตําบล………………………อําเภอ……………………จังหวัด………………………….
โทรศัพท์…………………..
1. จัดตั้งสถานที่จาํ หน่ายอาหารประเภท…………………………......………………...
สถานที่ชื่อ…………………………พื้นที่ประกอบการ…………………………………….ตารางเมตร
2. ตั้งอยูเ่ ลขที่……...ตรอก/ซอย…………………………ถนน………………………
หมู่ที่……..ตําบล………………………อําเภอ………………………..จังหวัด………………………..
โทรศัพท์…………………….
3. ค่าธรรมเนียมฉบับละ…………….บาทต่อปี ใบรับเงินเล่มที่………………..........
เลขที่………….....วันที่…………….เดือน…………….............พ.ศ…………
4. ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
4.1 ต้องปฏิบตั ิตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ ดว่าด้วยสถานที่จาํ หน่ าย
อาหารและสถานที่ ส ะสมอาหารและปฏิ บ ั ติ ก ารอื่ น ใดเกี่ ย วด้ ว ยสุ ขลั ก ษณะตามคํา แนะนํ า
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขคําสัง่ เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคําสัง่
4.2 …………………………………………………………………………….
ออกให้ ณ วันที่……..เดือน……….......…พ.ศ….......สิ้ นอายุวนั ที่……...เดือน…….....……..พ.ศ……....
ลงชื่อ…………………………………..
(…………………………………)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ว/ด/ป
อนุญาต

รายการต่ออายุใบอนุญาต
ใบรับเงิน
ว/ด/ป
สิ้ นอายุ
เล่มที่
เลขที่

ว/ด/ป

คําเตือน แสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิ ดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาต

ลงชื่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
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แบบ สอ.5
ครุฑ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีส่ ะสมอาหาร
เล่มที่......…เลขที่………../………….
สํานักงาน......…………....………
อนุญาตให้  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ชื่อ…………………...…………………
อายุ…………ปี สัญชาติ……………………..เลขประจําตัวประชาชนเลขที่………………..…………...
อยูบ่ า้ น/สํานักงาน เลขที่……………….ตรอก/ซอย……………………….ถนน………...……………...
หมู่ที่…….ตําบล……………………อําเภอ…………………………จังหวัด………...………………….
โทรศัพท์…………………..
1. จัดตั้งสถานที่สะสมอาหารประเภท………...………………………………...……...
สถานที่ชื่อ…………………………พื้นที่ประกอบการ………………………………...…….ตารางเมตร
2. ตั้งอยูเ่ ลขที่……...ตรอก/ซอย…………………………ถนน………...………………
หมู่ที่……………….. โทรศัพท์…………………….
3. ค่าธรรมเนียมฉบับละ…………….บาทต่อปี ใบรับเงินเล่มที่…………...……...........
เลขที่…….....วันที่…..….เดือน…...............พ.ศ………
4. ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
4.1 ต้องปฏิบตั ิตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ ดว่าด้วยสถานที่จาํ หน่ าย
อาหารและสถานที่ ส ะสมอาหารและปฏิ บ ั ติ ก ารอื่ น ใดเกี่ ย วด้ ว ยสุ ขลั ก ษณะตามคํา แนะนํ า
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข คําสัง่ เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคําสัง่
4.2 …………………………………………………………………………….
ออกให้ ณ วันที่……….เดือน……..…....…พ.ศ……..สิ้ นอายุวนั ที่……...เดือน…......………พ.ศ………
ลงชื่อ…………………………………..
(…………………………………)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ว/ด/ป
อนุญาต

รายการต่ออายุใบอนุญาต
ใบรับเงิน
ว/ด/ป
สิ้ นอายุ
เล่มที่
เลขที่

ว/ด/ป

คําเตือน แสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิ ดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาต

ลงชื่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
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แบบ สอ.6
ครุฑ
หนังสื อรับรองการแจ้ งจัดตั้งสถานทีจ่ ําหน่ ายอาหาร
เล่มที่……เลขที่………../……….
สํานักงาน.............……………....…….......
เจ้า พนัก งานท้อ งถิ่ น ออกหนังสื อ รั บ รองให้  บุ ค คลธรรมดา  นิ ติ บุค คล
ชื่ อ……………….......………......……อายุ…………ปี สัญชาติ……………………...........................
เลขประจําตัวประชาชนเลขที่…………………………………...อยู่บา้ น/สํานักงาน เลขที่…………….
ตรอก/ซอย………………….ถนน…………………...หมู่ที่…………….แขวง/ตําบล…………………
เขต/อําเภอ……………………….......…จังหวัด………………………….โทรศัพท์………..…………..
1. จัดตั้งสถานที่จาํ หน่ ายอาหารประเภท……………………………………………...
สถานที่ชื่อ………………………………พื้นที่ประกอบการ……………...………………….ตารางเมตร
2. ตั้งอยู่เลขที่………...ตรอก/ซอย………………………ถนน………………………
หมู่ที่……...โทรศัพท์……………………......
3. ค่าธรรมเนี ยมฉบับละ………….บาทต่อปี ใบรับเงินเล่มที่…………………...........
เลขที่………....….....วันที่….….เดือน…………….............พ.ศ…………
4. ผูไ้ ด้รับหนังสื อรับรองการแจ้งต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
4.1 ต้องปฏิบตั ิตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ ดว่าด้วยสถานที่จาํ หน่ าย
อาหารและสถานที่ ส ะสมอาหารและปฏิ บ ัติ ก ารอื่ น ใดเกี่ ย วด้ว ยสุ ข ลัก ษณะตามคํา แนะนํา ของเจ้า
พนักงานสาธารณสุ ข คําสัง่ เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคําสัง่
4.2 …………………………………………………………………………….
ออกให้ ณ วันที่……..เดือน……………พ.ศ………สิ้ นอายุวนั ที่……...เดือน…...…………..พ.ศ………
ลงชื่อ…………………………………..
(…………………………………)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ว/ด/ป
อนุญาต

รายการต่ออายุหนังสื อรับรองการแจ้ง
ใบรับเงิน
ว/ด/ป
สิ้ นอายุ
เล่มที่
เลขที่

ว/ด/ป

ลงชื่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คําเตือน แสดงหนังสื อรับรองการแจ้งนี้ไว้ในที่เปิ ดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับหนังสื อรับรองการแจ้ง
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แบบ สอ.7
ครุฑ
หนังสื อรับรองการแจ้ งจัดตั้งสถานทีส่ ะสมอาหาร
เล่มที่….…เลขที่………../………….
สํานักงาน......……………………………..
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสื อรับรองให้  บุคคลธรรมดา  นิ ติบุคคล
ชื่อ………………………………………อายุ…………ปี สัญชาติ……………………............................
เลขประจําตัวประชาชนเลขที่……………………………............อยูบ่ า้ น/สํานักงาน เลขที่…………..….
ตรอก/ซอย…………………….ถนน……………………...หมู่ที่……….....ตําบล…………………........
อําเภอ…………………………จังหวัด…….......…………………….โทรศัพท์……….........…………..
1. จัดตั้งสถานที่สะสมอาหารประเภท………………………………………………...
สถานที่ชื่อ…………………......………พื้นที่ประกอบการ………………………………….ตารางเมตร
2. ตั้งอยู่เลขที่ ………...ตรอก/ซอย…………………………ถนน……………………
หมู่ที่………………..โทรศัพท์……………………......
3. ค่าธรรมเนี ยมฉบับละ………….บาทต่อปี ใบรับเงินเล่มที่…………………...........
เลขที่………....….....วันที่…………….เดือน…………….............พ.ศ………………….
4. ผูไ้ ด้รับหนังสื อรับรองการแจ้งต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
4.1 ต้องปฏิบตั ิตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ ดว่าด้วยสถานที่จาํ หน่ าย
อาหารและสถานที่ ส ะสมอาหารและปฏิ บ ั ติ ก ารอื่ น ใดเกี่ ย วด้ ว ยสุ ขลั ก ษณะตามคํา แนะนํ า
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข คําสัง่ เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคําสัง่
4.2 …………....……………………………………………………………….
ออกให้ ณ วันที่………เดือน……………พ.ศ………สิ้ นอายุวนั ที่……...เดือน…………....พ.ศ………
ลงชื่อ…………………………………..
(…………………………………)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ว/ด/ป
อนุญาต

รายการต่ออายุหนังสื อรับรองการแจ้ง
ใบรับเงิน
ว/ด/ป
สิ้ นอายุ
เล่มที่
เลขที่

ว/ด/ป

ลงชื่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คําเตือน แสดงหนังสื อรับรองการแจ้งนี้ไว้ในที่เปิ ดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับหนังสื อรับรองการแจ้ง
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แบบสอ.8
คําขอต่ ออายุใบอนุญาตหรือขอต่ ออายุหนังสื อรับรองการแจ้ ง
เพือ่ จัดตั้งสถานทีจ่ ําหน่ ายอาหารหรือสะสมอาหาร
เขียนที่....................................................
วันที่...........เดือน.....................พ.ศ. ............
ข้าพเจ้า  บุคคลธรรมดา  นิ ติบุคคล ชื่ อ......................................... อายุ...........ปี
สัญชาติ..............................เลขประจําตัวประชาชนเลขที่.............................................................................
อยูบ่ า้ น/สํานักงานเลขที่............................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.....................................
หมู่ที่....................ตําบล.......................................อําเภอ................................จังหวัด...............................
โทรศัพท์............................................ขอยืน่ คําขอต่ออายุใบอนุญาตหรื อขอต่ออายุหนังสื อรับรองการแจ้ง
เพื่อจัดตั้งสถานที่จาํ หน่ายอาหารหรื อสถานที่สะสมอาหารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังต่อไปนี้
1.สถานที่ชื่อ.......................................................เพื่อจําหน่ายอาหารหรื อสะสมอาหาร
(ระบุชนิด/หรื อประเภทของอาหาร)
2. สถานที่ต้ งั เลขที่.......................ตรอก /ซอย............................ถนน..............................
หมู่ที่...................ตําบล....................................อําเภอ........................................จังหวัด.....................
โทรศัพท์...........................จํานวนพื้นที่ประกอบการ...............................ตารางเมตร
3. ผูจ้ ดั การสถานที่ แห่ งนี้ คือ..............................................................อายุ..............ปี
สัญชาติ..................อยูบ่ า้ นเลขที่.........................ตรอก / ซอย...........................ถนน...................................
หมู่ที่...............ตําบล...................................อําเภอ...............................จังหวัด...........................................
โทรศัพท์....................................
4. พร้อมคําขอนี้ขา้ พเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วคือ
4.1 สําเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ขอต่ออายุใบอนุญาตหรื อขอต่ออายุหนังสื อ
รั บ รองการแจ้ง หากเป็ นนิ ติ บุ ค คลให้ นํา สํ า เนาหนัง สื อ รั บ รองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบด้วย
4.2 สํา เนาบัต รประจํา ตัว ประชาชนของผูต้ ่ อ อายุใ บอนุ ญ าตหรื อ ผูข้ อต่ อ อายุ
หนังสื อรับรองการแจ้ง
4.3 ใบอนุญาตหรื อหนังสื อรับรองการแจ้งเดิม
4.4 หลัก ฐานแสดงว่า อาคารนั้น สามารถใช้ประกอบการได้โดยถูก ต้อ งตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
4.5 กรณี เจ้าของไม่สามารถมายืน่ คําขอต่ออายุใบอนุญาตหรื อขอต่ออายุหนังสื อ
รับรองการแจ้งด้วยตนเองได้ให้ผรู ้ ับมอบอํานาจ นําหนังสื อมอบอํานาจที่
ถูกต้องตามกฎหมายพร้ อมบัตรประจําตัวของผูม้ อบอํานาจและผูร้ ั บมอบ
อํานาจมาแสดง
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4.6 แผนที่สงั เขป แสดงสถานที่ต้ งั สถานที่ประกอบการ
แผนที่สังเขป

ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอนี้เป็ นความจริ งทุกประการ
(ลงชื่อ)................................................ ผูข้ อต่ออายุใบอนุญาต
(..........................................) หรื อผูข้ อต่ออายุหนังสื อ
รับรองการแจ้ง
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แบบ สอ.9
คําร้ องขออนุญาตการต่ าง ๆ
เขียนที่....................................................
วันที่...........เดือน....................พ.ศ. ............
ข้าพเจ้า  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ชื่อ..............................................................
อายุ.........ปี สัญชาติ..........เลขประจําตัวประชาชนเลขที่..........................................................................
อยูบ่ า้ น/สํานักงานเลขที่......................ตรอก/ซอย......................................................................................
ถนน.........................................หมู่ที่....................แขวง/ตําบล..................................................................
อําเภอ..................................จังหวัด......................................โทรศัพท์.......................................................
ขอยืน่ คําร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น...........................................................................................................
ด้วย.................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
จึงมีความประสงค์...........................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ ...................................
ขอรับรองว่าข้อความตามคําร้องนี้เป็ นความจริ งทุกประการ

(ลงชื่อ)...............................................ผูข้ ออนุญาต
(..............................................)

