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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัดเพลง 
เรื่อง   การควบคุมสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรจะตองตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัดเพลง  วาดวยการควบคุม

สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในเขตองคการบริหารสวนตําบลวัดเพลง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

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

มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

องคการบริหารสวนตําบลวัดเพลงโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลวัดเพลง 

และนายอําเภอวัดเพลง  จึงตราขอบัญญัตินี้ไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัดเพลง  เรื่อง  การควบคุม

สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลวัดเพลงนับแตวันที่ไดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลวัดเพลงแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้   

“อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก   

    (๑)  วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด ๆ  หรือ 

ในรูปลักษณะใดแตไมรวมถึงยา  วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมาย 

วาดวยการนั้น  แลวแตกรณี   

    (๒)  วัตถุท่ีมุงหมายสําหรบัใช  หรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารรวมท้ังวัตถุเจือปน

อาหาร  สี  และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส   
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“สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณใด ๆ  ท่ีมิใชที่หรือ 

ทางสาธารณะ  ที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จ  และจําหนายใหกับผูซื้อสามารถ

บริโภคไดทันที  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนาย  โดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น   

หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม   

“สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่หรือ 

ทางสาธารณะ  ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใด  

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง   

“ตลาด”  หมายความวา  สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทสัตว  

เนื้อสัตว  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลว  หรือของเสียงาย  ทั้งนี้   

ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรอืไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับให 

ผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน  และประชาชน

สามารถใชประโยชน  หรือใชสัญจรได 

“อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  หรือ 

ส่ิงท่ีสรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปน 

ส่ิงโสโครกหรือกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  ภาชนะ

ท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว  

หรือที่อื่น   

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลวัดเพลง 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
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ขอ  ๕  ผูใดจะจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร  หรือพ้ืนท่ีใด  

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอรับหนังสือ

รับรองการแจงกอนการจัดตั้ง   

ขอ ๖ ความในขอ  ๕  ไมใชบังคับแกการประกอบการ  ดังนี้   

    (๑)  การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   

    (๒)  การขายของในตลาด   

    (๓)  การจําหนายสินคาในที่  หรือทางสาธารณะ   

ขอ ๗ ผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารตองจัดสถานที่ใหถูกตอง   

ดวยสุขลักษณะ  และเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังตอไปนี้   

  (๑) สถานที่สะสมอาหาร   

   (๑.๑)  ไมตั้งอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ   

     (๑.๒)  พ้ืนทําดวยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดงาย   

     (๑.๓)  จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามเกณฑมาตรฐานที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด   

     (๑.๔)  จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามเกณฑมาตรฐานที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด   

     (๑.๕)  จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานที่   

เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด   

     (๑.๖)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ   

     (๑.๗)  ปฏิบัติการอืน่ใดเกีย่วดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลวัดเพลง 

  (๒) สถานที่จําหนายอาหาร   

     (๒.๑)  จัดสถานที่ตามที่กําหนดไวในขอ  (๑.๑) – (๑.๖)   
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     (๒.๒)  จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือท่ีนั่งอยางอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และ 

เปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ   

     (๒.๓)  ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหาร  ตองมีพ้ืนท่ีทําความสะอาดงาย   

     (๒.๔)  จัดใหมีภาชนะและอุปกรณ  เครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา  ประกอบ  

ปรุง  เก็บ  และการบริโภคอาหารไวใหเพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน 

ที่องคการบริหารสวนตําบลวัดเพลงกําหนด   

     (๒.๕)  จัดใหมีบริเวณและท่ีสําหรับทําความสะอาดภาชนะ  ตลอดจนอุปกรณ

เครื่องใชตาง ๆ  ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ  เพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ   

     (๒.๖)  จัดใหมีที่สําหรับลางมือ  พรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ   

     (๒.๗)  จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมท้ังปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ  

เนื่องจากการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร   

     (๒.๘)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น   

     (๒.๙)  ปฏิบัติการอืน่ใดเกีย่วดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลวัดเพลง   

ขอ ๘ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจงตองดูแลรักษาสถานท่ีจําหนายอาหาร 

หรือสถานที่สะสมอาหารที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้   

    (๑)  รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกันและกําจัดสัตวนําโรค   

    (๒)  ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงส่ิงปฏิกูลไมใหเปน 

ที่เพาะพันธุแมลงและสัตวนําโรคได  และตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีถูกตองดวยสุขลักษณะ   

    (๓)  รักษาสวมใหถูกตองดวยสุขลักษณะอยูเสมอ   

    (๔)  จัดส่ิงของเครือ่งใช  และอุปกรณใหเปนระเบยีบเรียบรอย  และรักษาใหสะอาดอยูเสมอ   

    (๕)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่นรวมท้ังระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลวัดเพลง 
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ขอ ๙ ผูรับใบอนุญาตหรอืผูรับหนงัสือรบัรองการแจง  จัดตั้งสถานทีจํ่าหนายอาหารตองปฏิบัติ

ใหถูกตองตามหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บ  

รักษาอาหาร  ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ  น้ําใช  และของใชอื่น ๆ  รวมทั้งสุขลักษณะ 

สวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหารและผูใชบริการ  ดังตอไปนี้   

    (๑)  วางเก็บอาหารกอนปรุงในที่สะอาดถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกันสัตวนําโรค  

ในสถานท่ีนั้น 

    (๒)  ใชเครื่องปกปดอาหาร  รวมทั้งภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ท่ีใชในการทํา   

ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละอองและส่ิงที่เปนอันตรายตอสุขภาพตลอดจนรักษา 

เครื่องปกปดนั้นใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ   

    (๓)  น้ําแข็งสําหรับใชบริโภคตองจัดเก็บไวในภาชนะท่ีถูกสุขลักษณะสามารถปองกัน 

ส่ิงปนเปอนได  และหามนําอาหารหรือส่ิงของอื่นใดแชหรือเก็บรวมไวดวยกัน   

    (๔)  การทุบ  บดน้ําแข็งตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะ  และสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้ง

ปองกันมิใหมีเสียงอันเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น   

    (๕)  ในกรณีที่มีผาเช็ดหนาใหบริการตองทําความสะอาดและผานความรอนฆาเชื้อโรค

หรือกรรมวิธีอื่นใดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ   

    (๖)  จัดใหมีน้ําสะอาดไวใหเพียงพอ   

    (๗)  ใชภาชนะหรือวัตถุที่สะอาด  ปลอดภัยสําหรับปรุง  ใส  หรือหออาหารหรือน้ําแข็ง  

โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ   

    (๘)  ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาดและปฏิบัติตน

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคล   

    (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลวัดเพลง 

ขอ  ๑๐  อาคารท่ีใชเปนสถานที่ประกอบการตองมีหลักฐานแสดงวาสามารถใชประกอบการได 

โดยถูกตองตามกฎหมาย  วาดวยการควบคุมอาคาร   
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ขอ  ๑๑  ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจงตองไมเปนโรคติดตอและไมจางหรือ 

ใชบุคคลที่ปวยหรือมีเหตุควรเชื่อวาเปนโรคติดตอ  จําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร   

ขอ  ๑๒  ผูใดประสงคจะจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ 

พ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  สอ.๑  ตอเจาพนักงานทองถิ่น  

พรอมกับหลักฐานตาง ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลวัดเพลงกําหนด   

ในกรณีสถานที่ตามวรรคหนึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรใหย่ืนคําขอรับหนังสือรับรอง 

การแจงตามแบบ  สอ.๒  ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมหลักฐานตาง ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลวัดเพลง 

กําหนด   

ขอ ๑๓ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขออนุญาต 

หรือคําขอรับหนังสือรับรองการแจงแลว  ปรากฏวาถูกตองตามหลักเกณฑวิธีการ  และเงื่อนไขท่ีกําหนดไว  

ใหออกใบอนุญาตตามแบบ  สอ.๓  หรือหนังสือรับรองการแจงตามแบบ  สอ.๔  แลวแตกรณี   

ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองมารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง  

พรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง

จากเจาพนักงานทองถิน่หากมไิดมารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงและชําระคาธรรมเนียมภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์   

ขอ ๑๔ ผูใดประสงคจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารจะตองย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลวัดเพลงประกาศกําหนด 

ขอ ๑๕ เมื่อผูรับใบอนุญาตผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น  

ตามแบบ  สอ.๕  กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการ 

ตอไปจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตส้ินอายุ   

จะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ   
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ขอ ๑๖ ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองเสียคาธรรมเนียมเปนประจําทุกปตลอดระยะเวลา 

ที่ยังดําเนินกิจการนั้น  โดยย่ืนคําขอชําระคาธรรมเนียมประจําปตามแบบ  สอ.๖  ตอเจาพนักงานทองถิ่น  

พรอมหลักฐานตาง ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลวัดเพลงกําหนด  และใหชําระคาธรรมเนียม 

กอนครบรอบในแตละป  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนดจะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีก   

รอยละย่ีสิบของคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนด 

การเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป   

ขอ ๑๗ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

องคการบริหารสวนตําบลวัดเพลง 

ขอ ๑๘ เมื่อผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับหนังสือรับรองการแจงไมประสงคจะประกอบการตอไป 

ใหย่ืนคําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สอ.๗   

ขอ ๑๙ หากผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับหนังสือรับรองการแจงประสงคจะแกไขรายการ 

ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สอ.๗   

ขอ ๒๐ หากปรากฏวาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง  สูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด

ในสาระสําคัญ  ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจง  แลวแตกรณี  จะตองย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สอ.๗  ภายในสิบหาวัน   

นับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณีพรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้   

    (๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย   

    (๒)  ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ   

ขอ ๒๑ การออกใบแทนใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจง  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังนี้   

    (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  สอ.๓  หรือการออกใบแทนหนังสือรับรอง 

การแจงใหใชแบบ  สอ.๔  โดยประทับตราสีแดงคําวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ป   

ที่ออกใบแทนพรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น  หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น

ในใบแทนและตนขั้วใบแทน   

    (๒)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของใบอนุญาตเดิม 
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    (๓)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  หรือตนขั้วหนังสือรับรองการแจงเดิมระบุ

สาเหตุการสูญหาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมหรือหนังสือรบัรองการแจงเดิม  แลวแตกรณี 

และลงเลมที่  เลขที่  ป  ของใบแทน   

ขอ ๒๒ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจง  ใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร   

หรือสถานที่สะสมอาหารตองแสดงใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ   

ขอ ๒๓ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้   

    (๑)  คําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร   

ใหใชแบบ  สอ.๑   

    (๒)  คําขอรับหนงัสือรบัรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรอืสถานท่ีสะสมอาหาร  

ใหใชแบบ  สอ.๒   

    (๓)  ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารใหใชแบบ  สอ.๓ 

    (๔)  หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจํานายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร   

ใหใชแบบ  สอ.๔   

    (๕)  คําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  

ใหใชแบบ  สอ.๕   

    (๖)  คําขอชําระคาธรรมเนยีมประจําปหนังสือรบัรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร 

หรือสถานที่สะสมอาหารใหใชแบบ  สอ.๖   

    (๗)  คําขออนุญาตการตาง ๆ  เกี่ยวกับสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ใหใชแบบ  สอ.๗   

ขอ ๒๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลวัดเพลง 

ขอ ๒๕ ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารไมปฏิบัติ

หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบญัญัตนิี้เจาพนักงานทองถิน่มอีํานาจส่ังพักใชใบอนญุาตไวคราวหนึง่ไมเกินสิบหาวัน   
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กรณีถูกส่ังพักใชใบอนุญาตมาแลวสองครั้ง  และมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได   

ขอ ๒๖ ในกรณีผูดําเนินการจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด  โดยมิไดแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๕  และเคยไดรับโทษตามขอบัญญัตินี้  เพราะเหตุท่ีฝาฝนดําเนินกิจการ 

โดยมิไดแจงขอหนังสือรับรองการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  หากฝาฝนดําเนินกิจการ 

โดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไปใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูดําเนินกิจการดังกลาว 

หยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดดําเนินการแจงขอหนังสือรับรองการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๔  

ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหามดําเนินกิจการนั้นไวตามที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสองป 

ขอ  ๒๗  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๒๘  บรรดาใบอนุญาตคาอาหารหรือน้ําแข็งในสถานท่ีเอกชนท่ีไดออกกอนวันใชขอบัญญัตินี้   

ใหคงใชไดตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น   

ขอ  ๒๙  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลวัดเพลงเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใด  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สมศักดิ์  แซโลว 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลวดัเพลง 



 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นตําบลวัดเพลง 
เร่ือง การควบคุมสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ลําดับที ่ รายการ อัตรา

ค่าธรรมเนียม
(บาท)

๑ 
 
 
๒ 

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรบัรองการแจ้งจัดต้ังสถานท่ีจาํหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร   
๑.๑ พ้ืนที่ประกอบการ     ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
อัตราค่าใบอนญุาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร   

 
 

๑๐๐ 

 ๒.๑ พ้ืนที่ประกอบการเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร 
๒.๒ พ้ืนที่ประกอบการเกิน  ๔๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
คําขอรับใบอนุญาต 

จัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
เลขท่ีรับ............./...................                                 เลขที่................................      

เขียนที่……………………………………………..  
 

วันที่…………เดอืน……………..………… พ.ศ. ………...  
 

ข้าพเจ้า……………..……………………..………………………….………อายุ…..…………….ปี สัญชาติ………………….…. 
อยู่บ้านเลขท่ี...................................หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย............................ถนน..................................... 
ตําบล/แขวง...................................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด............................................ 
โทรศัพท์........................................................... 

ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง       สถานท่ีจําหน่ายอาหาร         สถานทีส่ะสมอาหาร 
ตอ่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัดเพลง.......................................................................................................... 
โดยใช้ชือ่สถานที่ประกอบกิจการว่า.................................................................................................................... 
พ้ืนที่ประกอบการ..........................ตารางเมตร จํานวนคนงาน.........................คน ตั้งอยู ่ณ เลขที่......................... 
หมู่ท่ี.......................ตําบล........................อําเภอ..........................จังหวัด..........................โทรศัพท์......................... 
 พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๒. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 
๔. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ช่วยจําหน่ายอาหาร และผู้ปรุงอาหาร 
๕. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มลูฝอย 
๖. ............................................................................................................ 

 
แผนทีต่ั้งสถานที่ประกอบการพอสังเขป 

 
 

 
 
 

 
ขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอนีเ้ปน็ความจริงทกุประการ 
 

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

แบบ สอ.๑ 



 
 

คําขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 
การจัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
เลขท่ีรับ............./...................                  เลขที.่............................... 

เขียนที่……………………………………………..  
 

วันที่…………เดอืน……………..………… พ.ศ. ………...  
 

ข้าพเจ้า……………..………………………..……………………….………อายุ…..…………….ปี สัญชาติ………………….…. 
อยู่บ้านเลขท่ี................................หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย...............................ถนน..................................... 
ตําบล/แขวง.....................................................อําเภอ/เขต................................จังหวัด........................................... 
โทรศัพท์........................................................... 
          ขอยื่นคําขอรับหนังสอืรับรองการแจ้งจัดตั้ง         สถานทีจํ่าหน่ายอาหาร         

       สถานที่สะสมอาหาร 
ตอ่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัดเพลง............................................................................................................. 
โดยใช้ชือ่สถานที่ประกอบกิจการว่า......................................................................................................................... 
พ้ืนที่ประกอบการ...........................ตารางเมตร จํานวนคนงาน........................คน ตั้งอยู่ ณ เลขท่ี.........................
หมู่ท่ี...................ตําบล........................อําเภอ..........................จังหวัด..............................โทรศัพท์......................... 
 พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๒. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 
๔. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ช่วยจําหน่ายอาหาร และผู้ปรุงอาหาร 
๕. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
๖. ............................................................................................................ 

 
แผนทีต่ั้งสถานที่ประกอบการพอสังเขป 

 
 

 
 
 

ขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอนีเ้ป็นความจริงทกุประการ 
 

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

แบบ สอ.๒



 
 

ใบอนุญาต 
จัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหาร หรือสถานทีส่ะสมอาหาร 

 
เล่มที่...................................เลขที่........................................ปี.......................... 

 
อนุญาตให้.............................................................อายุ..................................ปี สัญชาติ............................. 

อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่............................หมู่ท่ี.....................ตรอก/ซอย..............................ถนน........................... 
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................................. 
โทรศัพท์............................................................ 
 ข้อ ๑ ดําเนินการจัดตั้ง          สถานที่จําหน่ายอาหาร          สถานที่สะสมอาหาร 
ประเภท.................................................................พ้ืนที่ประกอบการ....................................................ตารางเมตร 
ค่าธรรมเนียม.................บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที่...........เลขที่............ลงวันที่............เดือน...............พ.ศ.............. 
โดยใช้ชือ่สถานที่ประกอบกิจการว่า.......................................................................จํานวนคน.............................คน 
ตั้งอยู่ ณ เลขที.่.......................หมู่ที่................ตําบล.....................อําเภอ.........................จังหวัด............................. 
โทรศัพท์...................................................โทรสาร.............................................. 
 ข้อ ๒ ผู้ใดใบอนุญาตตอ้งปฏิบัติตามเงือนไข ดังตอ่ไปนี้ 

๑. ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลวัดเพลง  เรื่อง  การควบคุมสถาน
จําหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

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

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

   ออกให ้ณ วันที่...................เดอืน.....................พ.ศ. .............................. 
 
 
ลงชื่อ......................................     ลงชื่อ............................................... 
     (........................................)           (..............................................) 
                ผูรั้บเงิน                      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัดเพลง 
 
คําเตือน  ๑) ตอ้งแสดงใบอนุญาตน้ีไว้ที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีที่ไดรั้บใบอนุญาต 
  ๒) ตอ้งตอ่อายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ มฉิะน้ันตอ้งชําระค่าปรับเพ่ิมขั้นร้อยละ ๒๐ 
 

 

แบบ สอ.๓



 
 

หนังสือรับรองการแจ้ง 
จัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
เล่มที่...................................เลขที่........................................ปี.......................... 

 
ออกหนังสอืรับรองการแจ้งให.้................................................อายุ...................ปี สัญชาติ.......................... 

อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่...........................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย...................................ถนน...................... 
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด.................................................... 
โทรศัพท์............................................................ 
 ข้อ ๑ ดําเนินการจัดตั้ง          สถานที่จําหน่ายอาหาร          สถานที่สะสมอาหาร 
ประเภท................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ.....................................................ตารางเมตร 
ค่าธรรมเนียม...................บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที่...........เลขที่............ลงวันท่ี..........เดือน...............พ.ศ.............. 
โดยใช้ชือ่สถานที่ประกอบกิจการว่า........................................................................จํานวนคน............................คน 
ตั้งอยู่ ณ เลขที.่....................หมู่ที่................ตําบล.......................อําเภอ..........................จังหวัด............................. 
โทรศัพท์...................................................โทรสาร.............................................. 
 ข้อ ๒ ผู้ใดใบอนุญาตตอ้งปฏิบัติตามเงือนไข ดังตอ่ไปนี้ 

๑. ตอ้งปฏิบัติตามข้อบัญญตัอิงค์การบริหารสว่นตําบลวัดเพลง  เรือ่ง การควบคุมสถานที่
จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

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

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

   ออกให ้ณ วันที่...................เดอืน.....................พ.ศ. .............................. 
 
ลงชื่อ......................................     ลงชื่อ............................................... 
     (........................................)           (..............................................) 
                ผูรั้บเงิน                      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัดเพลง 
 
 
คําเตือน  ๑) ตอ้งแสดงใบอนุญาตน้ีไว้ที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีที่ไดรั้บใบอนุญาต 
  ๒) ตอ้งตอ่อายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ มฉิะน้ันตอ้งชําระค่าปรับเพ่ิมขั้นร้อยละ ๒๐ 
 
 
 

แบบ สอ.๔



 
 

คําขอต่ออายุ 
ใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
เลขท่ีรับ............./...................      เลขที.่............................... 

เขียนที่……………………………………………..  

 
วันที่…………เดอืน……………..………… พ.ศ. ………...  

 
ข้าพเจ้า……………..………………………..……………………….………อายุ…..…………….ปี สัญชาติ………………….…. 

อยู่บ้านเลขท่ี................................หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย...............................ถนน..................................... 
ตําบล/แขวง.......................................................อําเภอ/เขต................................จังหวัด......................................... 
โทรศัพท์........................................................... 

ขอย่ืนคําขอตอ่อายุใบอนุญาตจัดตั้ง        สถานที่จําหน่ายอาหาร            สถานที่สะสมอาหาร 
ตอ่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัดเพลง............................................................................................................. 
โดยใช้ชือ่สถานที่ประกอบกิจการว่า......................................................................................................................... 
พ้ืนที่ประกอบการ.................................ตารางเมตร จํานวนคนงาน....................คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่....................... 
หมู่ท่ี.................ตําบล........................อําเภอ..........................จังหวัด..............................โทรศัพท์......................... 
 พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 

๑. ใบอนุญาตเดิม 
๒. ใบรับรองแพทย์ของผู้ได้รับอนุญาต ผูช้่วยจําหน่วย และผูป้รุงอาหาร 
๓. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
๔. .................................................................................................................. 

 
ขอรับรองว่า  ข้อความในแนบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

 
 

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

 
 
 
 

แบบ สอ.๕



 
 

 
การชําระค่าธรรมเนียม 

คร้ังที่................ประจําปี................. 
ชําระค่าธรรมเนียมครั้งตอ่ไป 
วันที่............../.............../................ 
ค่าธรรมเนียม...........................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่นที่........เลขที่........ 
ลงวันที่............/................./............ 
โดยมีเง่ือนไขเฉพาะ......................... 
 

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

วัดเพลง 
 

การชําระค่าธรรมเนียม 
ครั้งที่................ประจําปี................. 
ชําระค่าธรรมเนียมครั้งตอ่ไป 
วันที่............../.............../................ 
ค่าธรรมเนียม..........................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่นที่........เลขที่........ 
ลงวันที่............/................./............ 
โดยมีเง่ือนไขเฉพาะ......................... 
 

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

วัดเพลง 
 

การชําระค่าธรรมเนียม 
ครั้งที่................ประจําปี................. 
ชําระค่าธรรมเนียมครั้งตอ่ไป 
วันที่............../.............../................ 
ค่าธรรมเนียม...........................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่นที่........เลขที่........ 
ลงวันที่............/................./............ 
โดยมีเง่ือนไขเฉพาะ......................... 
 

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

วัดเพลง 

การชําระค่าธรรมเนียม 
คร้ังที่................ประจําปี................. 
ชําระค่าธรรมเนียมครั้งตอ่ไป 
วันที่............../.............../................ 
ค่าธรรมเนียม...........................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่นที่........เลขที่........ 
ลงวันที่............/................./............ 
โดยมีเง่ือนไขเฉพาะ......................... 
 

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

วัดเพลง 
 

การชําระค่าธรรมเนียม 
ครั้งที่................ประจําปี................. 
ชําระค่าธรรมเนียมครั้งตอ่ไป 
วันที่............../.............../................ 
ค่าธรรมเนียม...........................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่นที่........เลขที่........ 
ลงวันที่............/................./............ 
โดยมีเง่ือนไขเฉพาะ......................... 
 

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

วัดเพลง 
 

การชําระค่าธรรมเนียม 
ครั้งที่................ประจําปี................. 
ชําระค่าธรรมเนียมครั้งตอ่ไป 
วันที่............../.............../................ 
ค่าธรรมเนียม...........................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่นที่........เลขที่........ 
ลงวันที่............/................./............ 
โดยมีเง่ือนไขเฉพาะ......................... 
 

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

วัดเพลง 

 
 
 
 
 



 
 

 
คําขอชําระค่าธรรมเนียมประจําปี 

หนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานทีจํ่าหนา่ยอาหาร หรือสะสมอาหาร 
เลขท่ีรับ............./...................             เลขท่ี................................ 

เขียนที่……………………………………………..  
วันที่…………เดอืน……………..………… พ.ศ. ………...  

 
ข้าพเจ้า……………..……………………..………………………….………อายุ…..…………….ปี สัญชาติ………………….…. 

อยู่บ้านเลขท่ี................................หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย...............................ถนน................................... 
ตําบล / แขวง....................................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด...................................... 
โทรศัพท์........................................................... 
 ขอย่ืนคําขอชําระค่าธรรมเนียมประจําปีหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้ง 
      สถานที่สะสมอาหาร        สถานที่จําหน่ายอาหาร ประเภท......................................................... 
ตอ่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัดเพลง............................................................................................................. 
โดยใช้ชือ่สถานที่ประกอบกิจการว่า......................................................................................................................... 
พ้ืนที่ประกอบการ.........................ตารางเมตร จํานวนคนงาน..........................คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่......................... 
หมู่ท่ี...................ตําบล........................อําเภอ..........................จังหวัด..............................โทรศัพท์......................... 
 พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 

๑. ใบอนุญาตเดิม 
๒. ใบรับรองแพทย์ของผู้ได้รับอนุญาต ผูช้่วยจําหน่าย และผู้ปรุงอาหาร 
๓. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มลูฝอย 
๔. ........................................................................................................................ 

 
ขอรับรองว่า  ข้อความในแนบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

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

 
 
. 
 
 
 

แบบ สอ.๖



 
 

 
 

คําขออนุญาตการต่างๆ 
เกี่ยวกับสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
เลขท่ีรับ............./...................                           เลขที.่............................... 

เขียนที่……………………………………………..  

 
วันที่…………เดอืน……………..………… พ.ศ. ………...  

 
ข้าพเจ้า……………..…………………..………………………….………อาย…ุ..…………….ปี สญัชาต…ิ……………….…. 

อยู่บ้านเลขท่ี...............................หมู่ท่ี.......................ตรอก/ซอย...............................ถนน...................................... 
ตําบล/แขวง....................................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด........................................... 
โทรศัพท์........................................................... 
โดยใช้ชือ่สถานที่ประกอบกิจการว่า.......................................................................จํานวนคน.............................คน 
ตั้งอยู่ ณ เลขที.่....................หมู่ที่................ตําบล.......................อําเภอ..........................จังหวัด............................. 
โทรศัพท์...................................................โทรสาร.............................................. 
 
 ขอย่ืนคําขอตอ่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัดเพลง.......................................................................... 
ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์..................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 

ขอรับรองว่า  ข้อความในแนบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ  
 
 

                                                              (ลงชือ่)................................................ผู้ขออนุญาต 
     (.................................................) 

แบบ สอ.๗


