
หน้า   ๑๑๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน 
เร่ือง   การควบคุมสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน  ว่าด้วยการควบคุม

สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 

ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  

มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหาร 

ส่วนตําบลคุ้งน้ําวน  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวนและนายอําเภอเมืองราชบุรี  

จึงตราข้อบัญญัตินี้ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน  เร่ือง  การควบคุม

สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน  นับแต่วันที่ได้ประกาศ

ไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวนแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน  เร่ือง  การควบคุมสถานท่ี

จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

บรรดาข้อบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  ๔ ในข้อบัญญัตินี้   

“อาหาร”  หมายความว่า  ของกินหรือเครื่องคํ้าจุนชีวิตได้แก่   

  (๑)  วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ  หรือ 

ในรูปลักษณะใด  แต่ไม่รวมถึงยา  วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย

ว่าด้วยการนั้นแล้วแต่กรณี   

  (๒)  วัตถุที่ มุ่งหมายสําหรับใช้  หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารรวมทั้งวัตถุ 

เจือปนอาหาร  สี  และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส   
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“สถานที่จําหน่ายอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช่ที่หรือ 

ทางสาธารณะ  ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จ  และจําหน่ายให้กับผู้ซื้อสามารถ

บริโภคได้ทันที  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่าย  โดยจัดให้มีบริเวณไว้สําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือ

นําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม   

“สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ   

ที่จัดไว้สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด  ซึ่งผู้ซื้อ 

ต้องนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง   

“ตลาด”  หมายความว่า  สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภท

สัตว์  เนื้อสัตว์  ผลไม้  หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด  ประกอบหรือปรุงแล้ว  หรือของเสียง่าย  ทั้งนี้

ไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สําหรับ 

ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจําหรือคร้ังคราวหรือตามวันที่กําหนด 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน  และประชาชน

สามารถใช้ประโยชน์  หรือใช้สัญจรได้ 

“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือสิ่งที่สร้างขึ้น

อย่างอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้   

“สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครก 

หรือกลิ่นเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  ภาชนะ

ที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์  

หรือที่อื่น   

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความวา่  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ข้อ ๕ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร  หรือพื้นที่ใด  

ซึ่งมีพื้นที่ เกินสองร้อยตารางเมตร  และมิใช่เป็นการขายของในตลาด  ต้องได้รับใบอนุญาตจาก 
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เจ้าพนักงานท้องถิ่น  ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร  ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งก่อนการจัดตั้ง   

ข้อ ๖ ความในข้อ  ๕  ไม่ใช้บังคับแก่การประกอบการ  ดังนี้   

  (๑)  การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

  (๒)  การขายของในตลาด   

  (๓)  การจําหน่ายสินค้าในที่  หรือทางสาธารณะ   

ขอ้ ๗ ผู้จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ต้องจัดสถานที่ให้ถูกต้อง   

ด้วยสุขลักษณะ  และเง่ือนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังต่อไปนี้   

(๑)  สถานที่สะสมอาหาร   

 (๑.๑)  ไม่ตั้งอยู่ในบริเวณที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

 (๑.๒)  พื้นทําด้วยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดง่าย   

 (๑.๓)  จัดให้มีระบบการระบายน้ําอย่างเพียงพอ  และถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์

มาตรฐานที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขกําหนด   

 (๑.๔)  จัดให้มีแสงสว่างและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

ตามเกณฑ์มาตรฐานที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขกําหนด   

 (๑.๕)  จัดให้มีส้วมจํานวนเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานที่ 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขกําหนด   

 (๑.๖)  จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเพียงพอ   

 (๑.๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

และคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบัญญัติ  และคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน 

(๒) สถานที่จําหน่ายอาหาร   

 (๒.๑)  จัดสถานที่ตามที่กําหนดไว้ใน  (๑.๑)  –  (๑.๖)   

 (๒.๒)  จัดให้มีโต๊ะ  เก้าอี้  หรือที่นั่งอย่างอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และเป็นระเบียบ

เรียบร้อยอยู่เสมอ   

 (๒.๓)  ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหาร  ต้องมีพื้นที่ทําความสะอาดง่าย  
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 (๒.๔)  จัดให้มีภาชนะและอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการทํา  ประกอบปรุง  เก็บ  และ

การบริโภคอาหารไว้ให้เพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานที่องค์การ

บริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวนกําหนด   

 (๒.๕)  จัดให้มีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ  ตลอดจนอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่าง ๆ  

ให้เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  เพื่อใช้ในการนั้นโดยเฉพาะ   

 (๒.๖)  จัดให้มีที่สําหรับล้างมือ  พร้อมอุปกรณ์จํานวนเพียงพอ   

 (๒.๗)  จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรําคาญ  

เนื่องจากการจําหน่าย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร   

 (๒.๘)  จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่ง  

เจ้าพนักงานท้องถิ่น   

 (๒.๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

และคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบัญญัติ  และคําสั่งขององค์การบริหารสว่นตําบลคุ้งน้ําวน   

ข้อ ๘ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องดูแลรักษาสถานที่จําหน่ายอาหาร

หรือสถานที่สะสมอาหารที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้   

  (๑)  รักษาสถานท่ีให้สะอาดอยู่เสมอ  รวมทั้งจัดให้มีการป้องกันและกําจัดสัตว์นําโรค   

  (๒)  ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งสิ่งปฏิกูล  ไม่ให้เป็นที่

เพาะพันธุ์แมลงและสัตว์นําโรคได้  และต้องมีการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ   

  (๓)  รักษาส้วมให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอยู่เสมอ   

  (๔)  จัดสิ่งของเคร่ืองใช้  และอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  และรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ   

  (๕)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

และคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งระเบียบ  ข้อบัญญัติ  และคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน 

ข้อ ๙ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง  จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารต้องปฏิบัติ

ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการจําหน่าย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บ  

รักษาอาหาร  ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ์  น้ําใช้  และของใช้อื่น ๆ  รวมทั้งสุขลักษณะส่วนบุคคล  

ของผู้จําหน่ายอาหาร  ผู้ปรุงอาหาร  และผู้ใช้บริการ  ดังต่อไปนี้   
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  (๑)  วางเก็บอาหารก่อนปรุงในที่สะอาดถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งจัดให้มีการป้องกันสัตว์

นําโรค  ในสถานที่นั้น 

  (๒)  ใช้เคร่ืองปกปิดอาหาร  รวมทั้งภาชนะและอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการทํา  

ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร  เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตลอดจนรักษา 

เคร่ืองปกปิดนั้นให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ   

  (๓)  น้ําแข็งสําหรับใช้บริโภคต้องจัดเก็บไว้ในภาชนะที่ถูกสุขลักษณะ  สามารถป้องกัน

สิ่งปนเป้ือนได้  และห้ามนําอาหารหรือสิ่งของอื่นใดแช่หรือเก็บรวมไว้ด้วยกัน   

  (๔)  การทุบ  บดน้ําแข็ง  ต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ  และสะอาดอยู่เสมอ  รวมทั้ง

ป้องกันมิให้มีเสียงอันเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้อื่น   

  (๕)  ในกรณีที่มีผ้าเช็ดหน้าให้บริการ  ต้องทําความสะอาดและผ่านความร้อนฆ่าเชื้อโรค

หรือกรรมวิธีอื่นใด  ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ   

  (๖)  จัดให้มีน้ําสะอาดไว้ให้เพียงพอ   

  (๗)  ใช้ภาชนะหรือวัตถุที่สะอาด  ปลอดภัยสําหรับปรุง  ใส่  หรือห่ออาหารหรือน้ําแข็ง  

โดยรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ   

  (๘)  ผู้จําหน่ายอาหาร  ผู้ปรุงอาหาร  และผู้ให้บริการต้องแต่งกายให้สะอาดและปฏิบัติ

ตนให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะส่วนบุคคล   

  (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

และคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบัญญัติ  และคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน 

ข้อ ๑๐ อาคารท่ีใช้เป็นสถานท่ีประกอบการ  ต้องมีหลักฐานแสดงว่าสามารถใช้ประกอบ 

การได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย  ว่าด้วยการควบคุมอาคาร   

ข้อ ๑๑ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง  ต้องไม่เป็นโรคติดต่อและไม่จ้างหรือ

ใช้บุคคลที่ป่วยหรือมีเหตุควรเชื่อว่าเป็นโรคติดต่อ  จําหน่าย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร   

ข้อ ๑๒ ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือ

พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร  ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต  ตามแบบ  สอ.๑  ต่อเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น  พร้อมกับหลักฐานต่าง ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวนกําหนด   
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ในกรณีสถานที่  ตามวรรคหน่ึง  มีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร  ให้ย่ืนคําขอรับหนังสือรับรอง

การแจ้ง  ตามแบบ  สอ.๒  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  พร้อมหลักฐานต่าง ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วน

ตําบลคุ้งน้ําวนกําหนด   

ข้อ ๑๓ เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ

อนุญาตหรือคําขอรับหนังสือรับรองการแจ้งแล้ว  ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการ  และเง่ือนไข 

ที่กําหนดไว้  ให้ออกใบอนุญาตตามแบบ  สอ.๓  หรือหนังสือรับรองการแจ้ง  ตามแบบ  สอ.๔  แล้วแต่กรณี   

ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องมารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง 

การแจ้งพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับ

หนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหากมิได้มารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งและชําระ

ค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์   

ข้อ ๑๔ ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารจะต้องย่ืนคํา

ขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารสว่นตําบลคุ้งน้ําวนประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๕ เม่ือผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น  ตามแบบ  สอ.๕  ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมแล้ว   

ให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่น  จะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต  หากมิได้ชําระค่าธรรมเนียม  

ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  จะต้องชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ   

ข้อ ๑๖ ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นประจําทุกปี  ตลอดระยะเวลา 

ที่ยังดําเนินกิจการนั้น  โดยยื่นคําขอชําระค่าธรรมเนียมประจําปี  ตามแบบ  สอ.๖  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

พร้อมหลักฐานต่าง ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวนกําหนด  และให้ชําระค่าธรรมเนียม 

ก่อนครบรอบในแต่ละปี  หากมิได้ชําระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดจะต้องชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก  

ร้อยละย่ีสิบของค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนด 

การเสียค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป   
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ข้อ ๑๗ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่ง  ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ

องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน 

ข้อ ๑๘ เม่ือผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง  ไม่ประสงค์จะประกอบการ

ต่อไปให้ย่ืนคําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สอ.๗   

ข้อ ๑๙ หากผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง  ประสงค์จะแก้ไขรายการใน

ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  ให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สอ.๗   

ข้อ ๒๐ หากปรากฏว่าใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  สูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด

ในสาระสําคัญ  ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งแล้วแต่กรณี  จะต้องย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สอ.๗  ภายในสิบห้าวัน  นับ

แต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแล้วแต่กรณีพร้อมหลักฐาน  ดังต่อไปนี้   

  (๑)  เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย   

  (๒)  ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ   

ข้อ ๒๑ การออกใบแทนใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ดําเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไข  ดังนี้   

  (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  สอ.๓  หรือการออกใบแทนหนังสือรับรอง

การแจ้งให้ใช้แบบ  สอ.๔  โดยประทับตราสีแดงคําว่า  “ใบแทน”  กํากับไว้ด้วย  และให้มีวัน  เดือน  ปี  

ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน

ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน   

  (๒)  ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลอืของใบอนุญาตเดิม 

  (๓)  บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  หรือต้นขั้วหนังสือรับรองการแจ้งเดิมระบุ

สาเหตุการสูญหาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิมแล้วแต่กรณี

และลงเล่มที่  เลขที่  ปี  ของใบแทน   

ข้อ ๒๒ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง  ให้จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร  หรือ

สถานที่สะสมอาหาร  ต้องแสดงใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  

สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ   

ข้อ ๒๓ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ดังต่อไปนี้   
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  (๑)  คําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  ให้ใช้

แบบ  สอ.๑   

  (๒)  คําขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม

อาหาร  ให้ใช้แบบ  สอ.๒   

  (๓)  ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ให้ใช้แบบ  สอ.๓ 

  (๔)  หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร   

ให้ใช้แบบ  สอ.๔   

  (๕)  คําขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  

ให้ใช้แบบ  สอ.๕   

  (๖)  คําขอชําระค่าธรรมเนียมประจําปีหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่าย

อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ให้ใช้แบบ  สอ.๖   

  (๗)  คําขออนุญาตการต่าง ๆ  เก่ียวกับสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  

ให้ใช้แบบ  สอ.๗   

ข้อ ๒๔ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลคุ้งน้ําวน 

ข้อ ๒๕ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารไม่ปฏิบัติ

หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้คราวหน่ึงไม่เกิน  

สิบห้าวัน   

กรณีถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาแล้วสองครั้ง  และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก   

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้   

ข้อ ๒๖ ในกรณีผู้ดําเนินการจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร

หรือพื้นที่ใด  ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร  และมิใช่เป็นการขายของในตลาด  โดยมิได้แจ้งต่อ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ  ๕  และเคยได้รับโทษตามข้อบัญญัตินี้  เพราะเหตุที่ฝ่าฝืนดําเนินกิจการ 

โดยมิได้แจ้งขอหนังสือรับรองการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วคร้ังหนึ่ง  หากฝ่าฝืนดําเนินกิจการ 

โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้ดําเนินกิจการดังกล่าว

หยุดดําเนินกิจการไว้  จนกว่าจะได้ดําเนินการแจ้งขอหนังสือรับรองการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 



หน้า   ๑๒๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ตามข้อ  ๔  ถ้ายังฝ่าฝืนอีก  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งห้ามดําเนินกิจการนั้นไว้ตามท่ีเห็นสมควร 

แต่ต้องไม่เกินสองปี 

ข้อ ๒๗ ผู้ ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามบทกําหนดโทษ 

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ข้อ ๒๘ บรรดาใบอนุญาตค้าอาหารหรือน้ําแข็งในสถานท่ีเอกชน  ที่ได้ออกก่อนวันใช้ข้อบัญญัตินี้  

ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตน้ัน 

ข้อ ๒๙ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวนเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้  และให้มี

อํานาจออกระเบียบ  ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้   

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

พิชิต  บํารุงทรัพย์ 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน 

 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติ องคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 

เรื่อง การควบคุมสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ลําดับท่ี รายการ อัตรา

คาธรรมเนียม

(บาท) 

๑ 

 

 

๒ 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนาย

อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร   

๑.๑ พ้ืนท่ีประกอบการ                   ไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

อัตราคาใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร   

 

 

๑๐๐ 

 

 ๒.๑ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร 

๒.๒ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๔๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คําขอรับใบอนุญาต 
จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

เลขท่ีรับ............./...................                                 เลขท่ี................................      
เขียนท่ี……………………………………………..  

 
วันท่ี…………เดือน……………..………… พ.ศ. ………...  

 
ขาพเจา……………..……………………..………………………….………อายุ…..…………….ป สัญชาติ………………….…. 

อยูบานเลขท่ี...................................หมูท่ี.......................ตรอก / ซอย............................ถนน................................... 
ตําบล / แขวง...................................................อําเภอ / เขต.................................จังหวัด...................................... 
โทรศัพท........................................................... 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง       สถานท่ีจําหนายอาหาร         สถานท่ีสะสมอาหาร 
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน.......................................................................................................... 
โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา.................................................................................................................... 
พ้ืนท่ีประกอบการ..........................ตารางเมตร จํานวนคนงาน.........................คน ตั้งอยู ณ เลขท่ี......................... 
หมูท่ี.......................ตําบล........................อําเภอ..........................จังหวัด..........................โทรศัพท......................... 
 พรอมคําขอนี้ ขาพเจา ไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ 

๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผูขอรับใบอนุญาต 
๒.  สําเนาทะเบียนบาน ของผูขอรับใบอนุญาต 
๓.  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ของสถานประกอบการ 

 ๔.  ใบรับรองแพทย ของผูขอรับใบอนุญาต ผูชวยจําหนายอาหาร และผูปรุงอาหาร 
๕.  ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
๖.  ............................................................................................................ 

 
แผนท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการพอสังเขป 

 
 

 
 
 

 

ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

(ลงช่ือ)............................................ผูขอรับใบอนุญาต 
                                                     (...........................................) 

แบบ สอ.๑ 



 

 

คําขอรับหนังสือรับรองการแจง 
การจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
เลขท่ีรับ............./...................                  เลขท่ี................................ 

เขียนท่ี……………………………………………..  
 

วันท่ี…………เดือน……………..………… พ.ศ. ………...  
 

ขาพเจา……………..………………………..……………………….………อายุ…..…………….ป สัญชาติ………………….…. 
อยูบานเลขท่ี................................หมูท่ี.......................ตรอก / ซอย...............................ถนน................................... 
ตําบล / แขวง.....................................................อําเภอ / เขต................................จังหวัด...................................... 
โทรศัพท........................................................... 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง                  สถานท่ีจําหนายอาหาร         
       สถานท่ีสะสมอาหาร 

ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน............................................................................................................. 
โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา......................................................................................................................... 
พ้ืนท่ีประกอบการ...........................ตารางเมตร จํานวนคนงาน........................คน ตั้งอยู ณ เลขท่ี.........................
หมูท่ี...................ตําบล........................อําเภอ..........................จังหวัด..............................โทรศัพท......................... 
 พรอมคําขอนี้ ขาพเจา ไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ 

๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผูขอรับใบอนุญาต 
 ๒.  สําเนาทะเบียนบาน ของผูขอรับใบอนุญาต 
 ๓.  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ของสถานประกอบการ 
 ๔.  ใบรับรองแพทย ของผูขอรับใบอนุญาต ผูชวยจําหนายอาหาร และผูปรุงอาหาร 
 ๕.  ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
 ๖.  ............................................................................................................ 
 

แผนท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการพอสังเขป 
 
 

 
 

 
ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 
                                  (ลงช่ือ)............................................ผูขอรับหนังสือรับรองการแจง 

        (...........................................)   

แบบ สอ.๒ 



 

 

ใบอนุญาต 
จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
เลมท่ี...................................เลขท่ี........................................ป.......................... 

 

อนุญาตให.............................................................อายุ..................................ป สัญชาต.ิ............................ 
อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี............................หมูท่ี.....................ตรอก / ซอย..............................ถนน...................... 
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด............................................... 

โทรศัพท............................................................ 
 ขอ ๑ ดําเนินการจัดตั้ง          สถานท่ีจําหนายอาหาร          สถานท่ีสะสมอาหาร 
ประเภท.................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ....................................................ตารางเมตร 

คาธรรมเนียม.................บาท ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...........เลขท่ี............ลงวันท่ี............เดือน...............พ.ศ.............. 
โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา.......................................................................จํานวนคน.............................คน 
ตั้งอยู ณ เลขท่ี........................หมูท่ี................ตําบล.......................อําเภอ..........................จังหวัด.......................... 

โทรศัพท...................................................โทรสาร.............................................. 
 ขอ ๒ ผูใดใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
  (๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การควบคุมสถานท่ีจําหนาย 

อาหาร และสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  (๒) ...................................................................................................................... 

 

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี........................เดือน..........................พ.ศ................... 
 
 

   ออกให ณ วันท่ี...................เดอืน.....................พ.ศ. .............................. 
 
 

ลงชื่อ......................................     ลงชื่อ............................................... 
     (........................................)           (..............................................) 
                ผูรับเงิน                      นายกองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 

 
คําเตือน  ๑) ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวท่ีเปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาต 
  ๒) ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้น ตองชําระคาปรับเพ่ิมข้ันรอยละ ๒๐ 

 

แบบ สอ.๓ 



 

 

หนังสือรับรองการแจง 
จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
เลมท่ี...................................เลขท่ี........................................ป.......................... 

 

ออกหนังสือรับรองการแจงให.................................................อายุ...................ป สัญชาติ.......................... 
อยูบาน / สํานักงานเลขท่ี...........................หมูท่ี......................ตรอก / ซอย..............................ถนน...................... 
ตําบล / แขวง....................................อําเภอ / เขต........................................จังหวัด............................................... 

โทรศัพท............................................................ 
 ขอ ๑ ดําเนินการจัดตั้ง          สถานท่ีจําหนายอาหาร          สถานท่ีสะสมอาหาร 
ประเภท................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ.....................................................ตารางเมตร 

คาธรรมเนียม...................บาท ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...........เลขท่ี............ลงวันท่ี..........เดือน...............พ.ศ.............. 
โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา........................................................................จํานวนคน............................คน 
ตั้งอยู ณ เลขท่ี.....................หมูท่ี................ตําบล.......................อําเภอ..........................จงัหวัด............................. 

โทรศัพท...................................................โทรสาร.............................................. 
 ขอ ๒ ผูใดใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
  (๑)  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  เรื่อง การควบคุมสถานท่ีจําหนาย 

อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.๒๕๕๗ 
(๒)  ...................................................................................................................... 

 

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี........................เดือน..........................พ.ศ.................... 
 

   ออกให ณ วันท่ี...................เดอืน.....................พ.ศ. .............................. 

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

                ผูรับเงิน                      นายกองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 
 
 

คําเตือน  ๑) ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวท่ีเปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาต 
  ๒) ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้น ตองชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ 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 
ตอ่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน............................................................................................................. 
โดยใช้ชือ่สถานที่ประกอบกิจการว่า......................................................................................................................... 
พ้ืนที่ประกอบการ.................................ตารางเมตร จํานวนคนงาน....................คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่....................... 
หมู่ท่ี.................ตําบล........................อําเภอ..........................จังหวัด..............................โทรศัพท์......................... 
 พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ 
 ๑. ใบอนุญาตเดิม 
 ๒. ใบรับรองแพทย์ ของผู้ไดรั้บอนุญาต ผู้ชว่ยจําหน่าย และผู้ปรุงอาหาร 
 ๓. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
 ๔. .................................................................................................................. 
 

ขอรับรองว่าข้อความในแนบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 

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

 
 

 

แบบ สอ.๕ 



 

 

 

การชําระคาธรรมเนียม 

ครั้งท่ี................ประจําป................. 

ชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

วันท่ี............../.............../................ 

คาธรรมเนียม...........................บาท 

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี........เลขท่ี........ 

ลงวันท่ี............/................./............ 

โดยมีเง่ือนไขเฉพาะ......................... 

 

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

       (....................................) 

นายกองคการบริหารสวนตําบล 

คุงน้ําวน 

 

การชําระคาธรรมเนียม 

ครั้งท่ี................ประจําป................. 

ชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

วันท่ี............../.............../................ 

คาธรรมเนียม..........................บาท 

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี........เลขท่ี........ 

ลงวันท่ี............/................./............ 

โดยมีเง่ือนไขเฉพาะ......................... 

 

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

       (....................................) 

นายกองคการบริหารสวนตําบล 

คุงน้ําวน 

 

การชําระคาธรรมเนียม 

ครั้งท่ี................ประจําป................. 

ชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

วันท่ี............../.............../................ 

คาธรรมเนียม...........................บาท 

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี........เลขท่ี........ 

ลงวันท่ี............/................./............ 

โดยมีเง่ือนไขเฉพาะ......................... 

 

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

       (....................................) 

นายกองคการบริหารสวนตําบล 

คุงน้ําวน 

 

การชําระคาธรรมเนียม 

ครั้งท่ี................ประจําป................. 

ชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

วันท่ี............../.............../................ 

คาธรรมเนียม...........................บาท 

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี........เลขท่ี........ 

ลงวันท่ี............/................./............ 

โดยมีเง่ือนไขเฉพาะ......................... 

 

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

       (....................................) 

นายกองคการบริหารสวนตําบล 

คุงน้ําวน 

 

การชําระคาธรรมเนียม 

ครั้งท่ี................ประจําป................. 

ชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

วันท่ี............../.............../................ 

คาธรรมเนียม...........................บาท 

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี........เลขท่ี........ 

ลงวันท่ี............/................./............ 

โดยมีเง่ือนไขเฉพาะ......................... 

 

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

       (....................................) 

นายกองคการบริหารสวนตําบล 

คุงน้ําวน 

 

การชําระคาธรรมเนียม 

ครั้งท่ี................ประจําป................. 

ชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

วันท่ี............../.............../................ 

คาธรรมเนียม...........................บาท 

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี........เลขท่ี........ 

ลงวันท่ี............/................./............ 

โดยมีเง่ือนไขเฉพาะ......................... 

 

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

       (....................................) 

นายกองคการบริหารสวนตําบล 

คุงน้ําวน 

 



 

 

 

คําขอชําระคาธรรมเนียมประจําป 

หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร หรือสะสมอาหาร 

เลขท่ีรับ............./...................             เลขท่ี................................ 

เขียนท่ี……………………………………………..  

วันท่ี…………เดือน……………..………… พ.ศ. ………...  

 

ขาพเจา……………..……………………..………………………….………อายุ…..…………….ป สัญชาติ………………….…. 

อยูบานเลขท่ี................................หมูท่ี.......................ตรอก / ซอย...............................ถนน................................... 

ตําบล / แขวง....................................................อําเภอ / เขต.................................จังหวัด...................................... 

โทรศัพท........................................................... 

 ขอยื่นคําขอชําระคาธรรมเนียมประจําปหนังสือรับรองการแจงจัดตั้ง 

      สถานท่ีสะสมอาหาร        สถานท่ีจําหนายอาหาร ประเภท......................................................... 

ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน............................................................................................................. 

โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา......................................................................................................................... 

พ้ืนท่ีประกอบการ.........................ตารางเมตร จํานวนคนงาน..........................คน ตั้งอยู ณ เลขท่ี......................... 

หมูท่ี...................ตําบล........................อําเภอ..........................จังหวัด..............................โทรศัพท......................... 

 พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ 

      ๑. ใบอนุญาตเดิม 

      ๒. ใบรับรองแพทย ของผูไดรับอนุญาต ผูชวยจําหนาย และผูปรุงอาหาร 

      ๓. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 

      ๔. ........................................................................................................................ 

 

ขอรับรองวาขอความในแนบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

(ลงชื่อ)................................................ผูขอชําระคาธรรมเนียม 

                                            (.................................................) 

 

แบบ สอ.๖ 



 

 

 

 
คําขออนุญาตการตางๆ 

เกี่ยวกับสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
เลขท่ีรับ............./...................                           เลขท่ี................................ 

เขียนท่ี……………………………………………..  

 

วันท่ี…………เดือน……………..………… พ.ศ. ………...  
 

ขาพเจา……………..…………………..………………………….………อายุ…..…………….ป สัญชาติ………………….…. 
อยูบานเลขท่ี...............................หมูท่ี.......................ตรอก / ซอย...............................ถนน................................... 
ตําบล / แขวง....................................................อําเภอ / เขต.................................จังหวัด...................................... 

โทรศัพท........................................................... 
โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา.......................................................................จํานวนคน.............................คน 
ตั้งอยู ณ เลขท่ี.....................หมูท่ี................ตําบล.......................อําเภอ..........................จงัหวัด............................. 

โทรศัพท...................................................โทรสาร.............................................. 
 
 ขอยื่นคําขอตอ นายกองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน.......................................................................... 

ดวยขาพเจามีความประสงค..................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 
 

ขอรับรองวาขอความในแนบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  
 
 

                                                              (ลงชื่อ)................................................ผูขออนุญาต 
    (.................................................) 

แบบ สอ.๗ 




