
 

 

แบบ  สอ. 2 
 
 
 

หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานท่ีจำหน่ายอาหาร 
 

เล่มที ่   1 เลขที่   01/2564    สำนักงาน เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
 

  เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองให้      √ บุคคลธรรมดา           □ นิติบุคคล 
ชื่อ  นางนารี  สุยะพันธ์  อายุ   44   ปี   สัญชาติ  ไทย  เลขประจำตัวประชาชนเลขท่ี5-3304-00215-34-
7อยู่บ้าน/สำนักงานเลขท่ี  12/2  ตรอก/ซอย   - ถนน  - 
หมู่ที่   6   ตำบล/แขวง หนองหญ้าลาด อำเภอ/เขต   กันทรลักษ ์  จังหวัด  ศรีสะเกษ   หมายเลขบัตร
ประจำตัวประชาชน  5-3304-00215-34-7 
  1.  จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารประเภท  ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
สถานที่ชื่อ ร้านหญิงลี ลาบก้อย   พ้ืนที่ประกอบการ   10 ตารางเมตร 
  2.  ตั้งอยู่เลขท่ี   -ตรอก/ซอย  -ถนน    -      หมู่ที ่ 6   ตำบล    หนองหญ้าลาด    อำเภอ
กันทรลักษ ์   จังหวัด  ศรีสะเกษ   โทรศัพท์   - 
  3.  ค่าธรรมเนียมฉบับละ 100.-บาท / ปี  (ยกเว้นค่าธรรมเนียม) 
  4.  ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

      4.1 ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติตำบลหนองหญ้าลาด ว่าด้วยสถานที่จำหน่ายอาหาร 
และสถานที่สะสมอาหาร และปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำ 
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ 
และคำสั่ง 

       4.2  ........................................................-....................................................................... 

ออกให้   ณ   วันที่  1   เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2564  สิ้นอายุวันที่  31  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2565 
 
    (ลงชื่อ) 
     ( นายวีระพล   คงศรี) 

       ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่  
  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 

      เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
คำเตือน :  แสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้ในที่เปิดเผย  ณ สถานที่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง 
 

 
 

 

 



 

 

 

แบบ  สอ. 2 
 
 

หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานท่ีจำหน่ายอาหาร 
 

เล่มที ่  1 เลขที่   02/2564    สำนักงาน  เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
 

  เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองให้   √       บุคคลธรรมดา       □ นิติบุคคล 
ชื่อนางจีรวรรณ์  หงษ์ศิลา อายุ 50 ปี สัญชาติ ไทย  เลขประจำตัวประชาชนเลขท่ี  3-3304-01199-41-1
อยู่บ้าน/สำนักงานเลขท่ี  179   ตรอก/ซอย   - ถนน  - 
หมู่ที่   5  ตำบล/แขวง หนองหญ้าลาด อำเภอ/เขต   กันทรลักษ ์ จังหวัด  ศรีสะเกษ หมายเลขบัตร
ประจำตัวประชาชน  3-3304-01184-73-2 
  1.  จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารประเภท  ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
สถานที่ชื่อ  ร้านเจ้บี ้ พ้ืนที่ประกอบการ    10  ตารางเมตร 
  2.  ตั้งอยู่เลขท่ี  179  ตรอก/ซอย  - ถนน    -      หมู่ที ่ 5    ตำบล หนองหญ้าลาด   
อำเภอ    กันทรลักษ ์   จังหวัด  ศรีสะเกษ   โทรศัพท์   - 
  3.  ค่าธรรมเนียมฉบับละ  100.-บาท / ปี  (ยกเว้นค่าธรรมเนียม) 
  4.  ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

      4.1 ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติตำบลหนองหญ้าลาด ว่าด้วยสถานที่จำหน่ายอาหาร 
และสถานที่สะสมอาหาร และปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำ 
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ 
และคำสั่ง 

       4.2  ........................................................-....................................................................... 

ออกให้   ณ   วันที่  1   เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2564  สิ้นอายุวันที่  31  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2565 
 
    (ลงชื่อ)  
      ( นายวีระพล   คงศรี) 

       ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่  
  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 

      เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
คำเตือน :  แสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้ในที่เปิดเผย  ณ สถานที่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง 
 

 
 
 

 



 

 

แบบ  สอ. 2 
 
 

หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานท่ีจำหน่ายอาหาร 
 

เล่มที ่  1 เลขที่    03/2564    สำนักงาน  เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
 

  เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองให้     √   บุคคลธรรมดา           □  นิติบุคคล 
ชื่อ    นางวันดี    เมืองคง    อายุ        44      ปี       สัญชาติ      ไทย      เลขประจำตัวประชาชนเลขท่ี  
3-3304-01524-96-7   อยู่บ้าน/สำนักงานเลขท่ี   179     ตรอก/ซอย   - ถนน  - 
หมู่ที่   10   ตำบล/แขวง หนองหญ้าลาด อำเภอ/เขต   กันทรลักษ ์ จังหวัด  ศรีสะเกษ หมายเลขบัตร
ประจำตัวประชาชน   3-3304-01524-96-7    
  1.  จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารประเภท  ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
สถานที่ชื่อ   ร้านฟาร์มลูกตาล  & ซอย จุ๊   พ้ืนที่ประกอบการ     64    ตารางเมตร 
  2.  ตั้งอยู่เลขท่ี 179    ตรอก/ซอย   -  ถนน -   หมู่ที ่  10   ตำบล   หนองหญ้าลาด
อำเภอกันทรลักษ ์   จังหวัด   ศรีสะเกษ    โทรศัพท์   - 
  3.  ค่าธรรมเนียมฉบับละ   100   บาท / ปี  (ยกเว้นค่าธรรมเนียม) 
  4.  ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

      4.1 ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติตำบลหนองหญ้าลาด ว่าด้วยสถานที่จำหน่ายอาหาร 
และสถานที่สะสมอาหาร และปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำ 
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ 
และคำสั่ง 

       4.2  ........................................................-....................................................................... 

ออกให้   ณ   วันที่  1   เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2564  สิ้นอายุวันที่  31  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2565 
 
    (ลงชื่อ)  
      ( นายวีระพล   คงศรี) 

       ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่  
  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 

      เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
คำเตือน :  แสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้ในที่เปิดเผย  ณ สถานที่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แบบ  สอ. 2 
 
 

หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานท่ีจำหน่ายอาหาร 
 

เล่มที ่ 1 เลขที่   04/2564    สำนักงาน  เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
 

  เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองให้     √   บุคคลธรรมดา           □  นิติบุคคล 
ชื่อ  นางอรุณี   คงกลาง       อายุ         44      ปี     สัญชาติ      ไทย      เลขประจำตัวประชาชนเลขท่ี  
5-419-00052-96-1  อยู่บ้านเลขที ่ 555    ตรอก/ซอย   - ถนน  - 
หมู่ที่    11    ตำบล/แขวง      หนองหญ้าลาด อำเภอ/เขต    กันทรลักษ ์   จังหวัด  ศรีสะเกษ     
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน   5-419-00052-96-1   
  1.  จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารประเภท   ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
สถานที่ชื่อ   ร้านรวยแจ่วฮ้อน   พ้ืนที่ประกอบการ     100    ตารางเมตร 
  2.  ตั้งอยู่เลขท่ี 195    ตรอก/ซอย   -  ถนน    -      หมู่ที ่  11  ตำบลหนองหญ้าลาด
อำเภอกันทรลักษ ์   จังหวัด   ศรีสะเกษ    โทรศัพท์   - 
  3.  ค่าธรรมเนียมฉบับละ   400   บาท / ปี  (ยกเว้นค่าธรรมเนียม) 
  4.  ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

      4.1 ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติตำบลหนองหญ้าลาด ว่าด้วยสถานที่จำหน่ายอาหาร 
และสถานที่สะสมอาหาร และปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำ 
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ 
และคำสั่ง 

       4.2  ........................................................-....................................................................... 

ออกให้   ณ   วันที่  1   เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2564  สิ้นอายุวันที่  31  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2565 
 
    (ลงชื่อ)  
      ( นายวีระพล   คงศรี) 

       ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่  
  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 

      เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
คำเตือน :  แสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้ในที่เปิดเผย  ณ สถานที่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แบบ  สอ. 2 
 
 

หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานท่ีจำหน่ายอาหาร 
 

เล่มที ่ 1 เลขที่       05/2564    สำนักงาน  เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
 

  เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองให้        √  บุคคลธรรมดา           □ นิติบุคคล 
ชื่อนางจิตติมา  สาลีธี อายุ 45  ปี   สัญชาติ  ไทย   เลขประจำตัวประชาชนเลขท่ี   3-3304-01085-220
อยู่บ้าน/สำนักงานเลขท่ี   303/5  ตรอก/ซอย   - ถนน  - 
หมู่ที่   11  ตำบล/แขวง หนองหญ้าลาด อำเภอ/เขต   กันทรลักษจ์ังหวัด  ศรีสะเกษ  หมายเลขบัตรประจำตัว
ประชาชน   3-3304-01085-220 
  1.  จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารประเภท  ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
สถานที่ชื่อ  ร้านต้นขาม  พ้ืนที่ประกอบการ   10  ตารางเมตร 
  2.  ตั้งอยู่เลขท่ี   303/5    ตรอก/ซอย  -ถนน    -      หมู่ที ่ 11  ตำบล หนองหญ้าลาด
อำเภอกันทรลักษ ์   จังหวัด  ศรีสะเกษโทรศัพท์   - 
  3.  ค่าธรรมเนียมฉบับละ 100.-บาท / ปี  (ยกเว้นค่าธรรมเนียม) 
  4.  ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

      4.1 ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติตำบลหนองหญ้าลาด ว่าด้วยสถานที่จำหน่ายอาหาร 
และสถานที่สะสมอาหาร และปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำ 
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ 
และคำสั่ง 

       4.2  ........................................................-....................................................................... 

ออกให้   ณ   วันที่  1   เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2564  สิ้นอายุวันที่  31  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2565 
 
    (ลงชื่อ)  
      ( นายวีระพล   คงศรี) 

       ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่  
  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 

      เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
คำเตือน :  แสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้ในที่เปิดเผย  ณ สถานที่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง 
 
 
 
 



 

 

 

 

แบบ  สอ. 2 
 
 

หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานท่ีจำหน่ายอาหาร 
 

เล่มที ่  1 เลขที่   06/2564    สำนักงาน เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
 

  เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองให้      √  บุคคลธรรมดา           □ นิติบุคคล 
ชื่อ  นายธเนศพล  อินทะพันธ์      อายุ      51   ปี       สัญชาติ     ไทย       เลขประจำตัวประชาชนเลขท่ี    
33304-01419-16-1  อยู่บ้าน/สำนักงานเลขที่  75/1  ตรอก/ซอย   - ถนน  - 
หมู่ที่   16   ตำบล/แขวง หนองหญ้าลาด อำเภอ/เขต   กันทรลักษ ์    จังหวัด  ศรีสะเกษ  หมายเลขบัตร
ประจำตัวประชาชน   33304-01419-16-1   
  1.  จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารประเภท  ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
สถานที่ชื่อ   ร้านธเนศพล  พ้ืนที่ประกอบการ   10 ตารางเมตร 
  2.  ตั้งอยู่เลขท่ี  75/1    ตรอก/ซอย  -      ถนน    -      หมู่ที ่ 16  ตำบล   หนองหญ้าลาด
อำเภอ  กันทรลักษ ์   จังหวัด  ศรีสะเกษ   โทรศัพท์   - 
  3.  ค่าธรรมเนียมฉบับละ 100.-บาท / ปี  (ยกเว้นค่าธรรมเนียม) 
  4.  ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

      4.1 ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติตำบลหนองหญ้าลาด ว่าด้วยสถานที่จำหน่ายอาหาร 
และสถานที่สะสมอาหาร และปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำ 
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ 
และคำสั่ง 

       4.2  ........................................................-....................................................................... 

ออกให้   ณ   วันที่  1   เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2564  สิ้นอายุวันที่  31  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2565 
 
    (ลงชื่อ)  
      ( นายวีระพล   คงศรี) 

       ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่  
  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 

      เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
คำเตือน :  แสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้ในที่เปิดเผย  ณ สถานที่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง 
 

 

 

 

 



 

 

 

แบบ  สอ. 2 
 
 

หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานท่ีจำหน่ายอาหาร 
 

เล่มที1่ เลขที่   07/2564    สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
 

  เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองให้      √  บุคคลธรรมดา           □นิติบุคคล 
ชื่อนางยุภาภรณ์  วามนตรี อายุ 51ปี  สัญชาติ ไทยเลขประจำตัวประชาชนเลขท่ี3-3304-01095-42-0 อยู่
บ้าน/สำนักงานเลขที่201 ตรอก/ซอย   - ถนน  - 
หมู่ที่   4ตำบล/แขวง หนองหญ้าลาด อำเภอ/เขต   กันทรลักษจ์ังหวัด  ศรีสะเกษ หมายเลขบัตรประจำตัว
ประชาชน3-3304-01095-42-0 
  1.  จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารประเภท  ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
สถานที่ชื่อร้านก๋วยจั๊บยายจ่อย  พ้ืนที่ประกอบการ   32 ตารางเมตร 
  2.  ตั้งอยู่เลขท่ี201ตรอก/ซอย  -      ถนน    -      หมู่ที4่ ตำบล หนองหญ้าลาดอำเภอ
กันทรลักษ ์   จังหวัด  ศรีสะเกษโทรศัพท์   - 
  3.  ค่าธรรมเนียมฉบับละ 100.-บาท / ปี  (ยกเว้นค่าธรรมเนียม) 
  4.  ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

      4.1 ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติตำบลหนองหญ้าลาด ว่าด้วยสถานที่จำหน่ายอาหาร 
และสถานที่สะสมอาหาร และปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำ 
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ 
และคำสั่ง 

       4.2  ........................................................-....................................................................... 

ออกให้   ณ   วันที่  1   เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2564  สิ้นอายุวันที่  31  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2565 
 
    (ลงชื่อ)  
      ( นายวีระพล   คงศรี) 

       ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่  
  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 

      เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
คำเตือน :  แสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้ในที่เปิดเผย  ณ สถานที่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

แบบ  สอ. 2 
 

หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานท่ีจำหน่ายอาหาร 
 

เล่มที ่1 เลขที่   08/2564    สำนักงาน  เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองให้      √  บุคคลธรรมดา           □ นิติบุคคล 
ชื่อ นายสุนันท์  สังสัมฤทธิ์  อายุ 38  ปี  สัญชาติ  ไทย เลขประจำตัวประชาชนเลขท่ี3-3313-00072-66-2 
อยู่บ้าน/สำนักงานเลขท่ี 50  ตรอก/ซอย   - ถนน  - 
หมู่ที่   17  ตำบล/แขวง หนองหญ้าลาด อำเภอ/เขต   กันทรลักษ ์ จังหวัด    ศรีสะเกษ   หมายเลขบัตร
ประจำตัวประชาชน   3-3313-00072-66-2 
  1.  จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารประเภท  โรงหมักปลาร้า 
สถานที่ชื่อ   โรงปลาร้าเจ้นิ  พ้ืนที่ประกอบการ   225  ตารางเมตร 
  2.  ตั้งอยู่เลขท่ี     50      ตรอก/ซอย  -ถนน    -      หมู่ที ่  17    ตำบล หนองหญ้าลาด
อำเภอ  กันทรลักษ ์   จังหวัด  ศรีสะเกษ   โทรศัพท์   - 
  3.  ค่าธรรมเนียมฉบับละ 1,000.-บาท / ปี  (ยกเว้นค่าธรรมเนียม) 
  4.  ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

      4.1 ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติตำบลหนองหญ้าลาด ว่าด้วยสถานที่จำหน่ายอาหาร 
และสถานที่สะสมอาหาร และปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำ 
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ 
และคำสั่ง 

       4.2  ........................................................-....................................................................... 

ออกให้   ณ   วันที่  1   เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2564  สิ้นอายุวันที่  31  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2565 
 
    (ลงชื่อ)  
      ( นายวีระพล   คงศรี) 

       ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่  
  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 

      เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
คำเตือน :  แสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้ในที่เปิดเผย  ณ สถานที่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

แบบ  สอ. 2 
 
 

หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานท่ีจำหน่ายอาหาร 
 

เล่มที ่  1 เลขที่   09/2564    สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
 

  เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองให้        √  บุคคลธรรมดา           □ นิติบุคคล 
ชื่อนางกัลยา   งิบสูงเนิน  อายุ  52 ปี  สัญชาติ  ไทย  เลขประจำตัวประชาชนเลขที่ 3-3304-01426-54-0 
อยู่บ้าน/สำนักงานเลขท่ี  203 ตรอก/ซอย   - ถนน  - 
หมู่ที่    10    ตำบล/แขวง  หนองหญ้าลาด อำเภอ/เขต   กันทรลักษ ์ จังหวัด  ศรีสะเกษ          
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน   3-3304-01426-54-0 
  1.  จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารประเภท  ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
สถานที่ชื่อ  ครัวกัลยา   พ้ืนที่ประกอบการ   10  ตารางเมตร 
  2.  ตั้งอยู่เลขท่ี  203  ตรอก/ซอย  -      ถนน    -      หมู่ที ่ 10 ตำบล  หนองหญ้าลาด  
อำเภอ   กันทรลักษ ์   จังหวัด  ศรีสะเกษ   โทรศัพท์   - 
  3.  ค่าธรรมเนียมฉบับละ 100.-บาท / ปี  (ยกเว้นค่าธรรมเนียม) 
  4.  ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

      4.1 ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติตำบลหนองหญ้าลาด ว่าด้วยสถานที่จำหน่ายอาหาร 
และสถานที่สะสมอาหาร และปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำ 
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ 
และคำสั่ง 

       4.2  ........................................................-....................................................................... 

ออกให้   ณ   วันที่  1   เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2564  สิ้นอายุวันที่  31  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2565 
 
    (ลงชื่อ)  
      ( นายวีระพล   คงศรี) 

       ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่  
  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 

      เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
คำเตือน :  แสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้ในที่เปิดเผย  ณ สถานที่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง 
 

 



 

 

 

 

แบบ  สอ. 2 
 
 

หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานท่ีจำหน่ายอาหาร 
 

เล่มที ่ 1 เลขที่   010/2564    สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
 

  เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองให้       √  บุคคลธรรมดา           □นิติบุคคล 
ชื่อ  นายศักดิ์สิทธิ์  เขียวลา อายุ 40 ปี  สัญชาติ ไทย  เลขประจำตัวประชาชนเลขที่ 1-6710-0010-67-1 
อยู่บ้าน / สำนักงานเลขที่  125  ตรอก  /  ซอย   - ถนน  - 
หมู่ที่   9  ตำบล /  แขวง หนองหญ้าลาด อำเภอ/เขต   กันทรลักษ ์ จังหวัด  ศรีสะเกษ  หมายเลขบัตร
ประจำตัวประชาชน1-6710-0010-67-1 
  1.  จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารประเภท  ร้านผลิตและจำหน่ายน้ำส้มปั่น 
สถานที่ชื่อร้านโฟโต้น้ำส้มป่ัน พ้ืนที่ประกอบการ   25  ตารางเมตร 
  2.  ตั้งอยู่เลขท่ี  125  ตรอก / ซอย  -      ถนน    -    หมู่ที ่ 9  ตำบล หนองหญ้าลาด     
อำเภอกันทรลักษ ์   จังหวัด  ศรีสะเกษ  โทรศัพท์   - 
  3.  ค่าธรรมเนียมฉบับละ 200.-บาท / ปี  (ยกเว้นค่าธรรมเนียม) 
  4.  ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

      4.1 ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติตำบลหนองหญ้าลาด ว่าด้วยสถานที่จำหน่ายอาหาร 
และสถานที่สะสมอาหาร และปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำ 
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ 
และคำสั่ง 

       4.2  ........................................................-....................................................................... 

ออกให้   ณ   วันที่  1   เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2564  สิ้นอายุวันที่  31  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2565 
 
    (ลงชื่อ)  
      ( นายวีระพล   คงศรี) 

       ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่  
  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 

      เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
คำเตือน :  แสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้ในที่เปิดเผย  ณ สถานที่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

แบบ  สอ. 2 
 
 

หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานท่ีจำหน่ายอาหาร 
 

เล่มที ่1 เลขที่   011/2564    สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
 

  เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองให้        √  บุคคลธรรมดา           □นิติบุคคล 
ชื่อนางหนู    บุตรอุดม   อายุ 45 ปี  สัญชาติ  ไทย  เลขประจำตัวประชาชนเลขท่ี  3-3304-01440-75-5 
อยู่บ้าน/สำนักงานเลขท่ี  98  ตรอก/ซอย   - ถนน  - 
หมู่ที่   9  ตำบล/แขวง  หนองหญ้าลาด อำเภอ/เขต   กันทรลักษ ์ จังหวัด  ศรีสะเกษ   หมายเลขบัตร
ประจำตัวประชาชน  3-3304-01440-75-5 
  1.  จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารประเภท  ร้านผลิตและจำหน่ายน้ำส้มปั่น 
สถานที่ชื่อ  ร้านเจบี้น้ำส้มปั่น   พ้ืนที่ประกอบการ   10  ตารางเมตร 
  2.  ตั้งอยู่เลขท่ี  98  ตรอก/ซอย  -      ถนน    -    หมู่ที ่ 9  ตำบล หนองหญ้าลาด    
อำเภอ  กันทรลักษ ์   จังหวัด  ศรีสะเกษ  โทรศัพท์   - 
  3.  ค่าธรรมเนียมฉบับละ 200.-บาท / ปี  (ยกเว้นค่าธรรมเนียม) 
  4.  ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

      4.1 ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติตำบลหนองหญ้าลาด ว่าด้วยสถานที่จำหน่ายอาหาร 
และสถานที่สะสมอาหาร และปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำ 
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ 
และคำสั่ง 

       4.2  ........................................................-....................................................................... 

ออกให้   ณ   วันที่  1   เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2564  สิ้นอายุวันที่  31  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2565 
 
    (ลงชื่อ)  
      ( นายวีระพล   คงศรี) 

       ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่  
  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 

      เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
คำเตือน :  แสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้ในที่เปิดเผย  ณ สถานที่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง 
 

 

 

 



 

 

แบบ  สอ. 2 
 
 

หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานท่ีจำหน่ายอาหาร 
 

เล่มที ่ 1 เลขที่   012/2564    สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
 

  เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองให้      √   บุคคลธรรมดา           □นิติบุคคล 
ชื่อ นางภคอร  สุขอ้วน อายุ 43  ปี   สัญชาติ  ไทย  เลขประจำตัวประชาชนเลขท่ี 3-3304-01430-63-6
อยู่บ้าน/สำนักงานเลขท่ี  9/9  ตรอก/ซอย   - ถนน  - 
หมู่ที่   13 ตำบล/แขวง หนองหญ้าลาด อำเภอ/เขต   กันทรลักษ ์จังหวัด  ศรีสะเกษ หมายเลขบัตรประจำตัว
ประชาชน3-3304-01430-63-6  
  1.  จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารประเภท  ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
สถานที่ชื่อหนมจีนน้ำยา พ้ืนที่ประกอบการ  50 ตารางเมตร 
  2.  ตั้งอยู่เลขท่ี ตรอก/ซอย  -ถนน    -      หมู่ที7่ตำบล หนองหญ้าลาดอำเภอกันทรลักษ ์   
จังหวัด  ศรีสะเกษโทรศัพท์   - 
  3.  ค่าธรรมเนียมฉบับละ 300.-บาท / ปี  (ยกเว้นค่าธรรมเนียม) 
  4.  ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

      4.1 ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติตำบลหนองหญ้าลาด ว่าด้วยสถานที่จำหน่ายอาหาร 
และสถานที่สะสมอาหาร และปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำ 
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ 
และคำสั่ง 

       4.2  ........................................................-....................................................................... 

ออกให้   ณ   วันที่  1   เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2564  สิ้นอายุวันที่  31  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2565 
 
    (ลงชื่อ)  
      ( นายวีระพล   คงศรี) 

       ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่  
  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 

      เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
คำเตือน :  แสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้ในที่เปิดเผย  ณ สถานที่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

แบบ  สอ. 2 
 
 

หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานท่ีจำหน่ายอาหาร 
 

เล่มที ่  1 เลขที่   013/2564    สำนักงาน เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
 

  เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองให้      √  บุคคลธรรมดา           □ นิติบุคคล 
ชื่อนายคำหล้า  สาลี   อายุ  32  ปี   สัญชาติ  ไทย   เลขประจำตัวประชาชนเลขท่ี  5-3304-00095-678
อยู่บ้าน/สำนักงานเลขท่ี  88/3 ตรอก/ซอย   - ถนน  - 
หมู่ที่   6   ตำบล/แขวง หนองหญ้าลาด อำเภอ/เขต   กันทรลักษ ์    จังหวัด  ศรีสะเกษ                 
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน   5-3304-00095-678 
  1.  จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารประเภท  ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
สถานที่ชื่อ   ร้านเจ้จอย พ้ืนที่ประกอบการ   10 ตารางเมตร 
  2.  ตั้งอยู่เลขท่ี  88/3  ตรอก/ซอย  -      ถนน    -      หมู่ที ่ 6  ตำบล   หนองหญ้าลาด
อำเภอกันทรลักษ ์   จังหวัด  ศรีสะเกษ  โทรศัพท์   - 
  3.  ค่าธรรมเนียมฉบับละ 100.-บาท / ปี  (ยกเว้นค่าธรรมเนียม) 
  4.  ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

      4.1 ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติตำบลหนองหญ้าลาด ว่าด้วยสถานที่จำหน่ายอาหาร 
และสถานที่สะสมอาหาร และปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำ 
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ 
และคำสั่ง 

       4.2  ........................................................-....................................................................... 

ออกให้   ณ   วันที่  1   เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2564  สิ้นอายุวันที่  31  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2565 
 
    (ลงชื่อ)  
      ( นายวีระพล   คงศรี) 

       ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่  
  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 

      เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
คำเตือน :  แสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้ในที่เปิดเผย  ณ สถานที่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง 
 

 

 

 



 

 

 

 

แบบ  สอ. 2 
 
 

หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานท่ีจำหน่ายอาหาร 
 

เล่มที ่  1 เลขที่   014/2564    สำนักงาน เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
 

  เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองให้      √  บุคคลธรรมดา           □ นิติบุคคล 
ชื่อ  นายเสรี  กลิ่นพิกุล อายุ  34 ปี  สัญชาติ  ไทย เลขประจำตัวประชาชนเลขท่ี  1-3304-000875-53-2
อยู่บ้าน/สำนักงานเลขท่ี   74     ตรอก/ซอย   - ถนน  - 
หมู่ที่   16   ตำบล/แขวง หนองหญ้าลาด อำเภอ/เขต   กันทรลักษ ์    จังหวัด  ศรีสะเกษ  หมายเลขบัตร
ประจำตัวประชาชน   1-3304-000875-53-2 
  1.  จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารประเภท  ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
สถานที่ชื่อ   ร้านเสรีเขียงหมู  พ้ืนที่ประกอบการ   10 ตารางเมตร 
  2.  ตั้งอยู่เลขท่ี  74   ตรอก/ซอย  -      ถนน    -      หมู่ที ่ 6  ตำบล   หนองหญ้าลาด
อำเภอ  กันทรลักษ ์   จังหวัด  ศรีสะเกษ โทรศัพท์   - 
  3.  ค่าธรรมเนียมฉบับละ 100.-บาท / ปี  (ยกเว้นค่าธรรมเนียม) 
  4.  ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

      4.1 ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติตำบลหนองหญ้าลาด ว่าด้วยสถานที่จำหน่ายอาหาร 
และสถานที่สะสมอาหาร และปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำ 
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ 
และคำสั่ง 

       4.2  ........................................................-....................................................................... 

ออกให้   ณ   วันที่  1   เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2564  สิ้นอายุวันที่  31  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2565 
 
    (ลงชื่อ)  
      ( นายวีระพล   คงศรี) 

       ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่  
  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 

      เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
คำเตือน :  แสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้ในที่เปิดเผย  ณ สถานที่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง 
 

 

 

 

 



 

 

 

แบบ  สอ. 2 
 
 

หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานท่ีจำหน่ายอาหาร 
 

เล่มที ่   1 เลขที่      015/2564    สำนักงาน เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
 

  เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองให้       √   บุคคลธรรมดา           □  นิติบุคคล 
ชื่อ     นางอรุณี   คงกลาง      อายุ         42      ปี       สัญชาติ      ไทย     เลขประจำตัวประชาชนเลขท่ี  
5-419-00052-96-1  อยู่บ้าน/สำนักงานเลขที่     555    ตรอก/ซอย   - ถนน  -    
หมู่ที่   11     ตำบล/แขวง  หนองหญ้าลาด อำเภอ/เขต   กันทรลักษ ์  จังหวัด  ศรีสะเกษ   หมายเลข
บัตรประจำตัวประชาชน  5-419-00052-96-1   
  1.  จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารประเภท  ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
สถานที่ชื่อ  ร้านรวยแจ่วฮ้อน   พ้ืนที่ประกอบการ      50       ตารางเมตร 
  2.  ตั้งอยู่เลขท่ี   555    ตรอก/ซอย  -      ถนน      -      หมู่ที ่ 11  ตำบลหนองหญ้าลาด    
อำเภอกันทรลักษ ์   จังหวัดศรีสะเกษ       โทรศัพท์   - 
  3.  ค่าธรรมเนียมฉบับละ  300   บาท / ปี   (ยกเว้นค่าธรรมเนียม) 
  4.  ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

      4.1 ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติตำบลหนองหญ้าลาด ว่าด้วยสถานที่จำหน่ายอาหาร 
และสถานที่สะสมอาหาร และปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำ 
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ 
และคำสั่ง 

       4.2  ........................................................-....................................................................... 

ออกให้   ณ   วันที่  1   เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2564  สิ้นอายุวันที่  31  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2565 
 
    (ลงชื่อ)  
      ( นายวีระพล   คงศรี) 

       ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่  
  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 

      เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
คำเตือน :  แสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้ในที่เปิดเผย  ณ สถานที่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง 
 
 
 
 

 


