
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
เร่ือง สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ. 2551 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
อ าเภอเมือง      จังหวัดนราธิวาส 

 
 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
เร่ือง  สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ. 2551 
............................................... 

หลักการ 
   

เพื่อปฏิบัติการควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ให้เป็นไป 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 

 

เหตุผล 
  
  ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 40 มาตรา 48 มาตรา 50 มาตรา 
54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 ได้ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไข  ในการจ าหน่ายอาหารหรือการสะสมอาหาร ประกอบกับมาตรา 71แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  2537  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546      
(ฉบับที่  5)  บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้  
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 โดยที่ เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู ว่ าด้วยสถานที่             
จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ. 2537  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546  (ฉบับที่ 5)  ประกอบกับ มาตรา 40 มาตรา 48 มาตรา 50 
มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าภูโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล าภูและ
นายอ าเภอเมืองนราธิวาสจึงตราข้อบัญญัตนิี้ไว้  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู เร่ือง สถานที่จ าหน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2551” 
 ข้อ 2  ข้อบัญญัตนิี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันที่ได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบัญญัตินี้ 
  “อาหาร” หมายความว่า  ของกินหรือเครื่องค้ าจุนชีวิต ได้แก่ 
   (1)วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและ
ประสาท  หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  แล้วแต่กรณี 
   (2)วัตถุที่มุ่งหมาย ส าหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารรวมทั้ง
วัตถุเจือปนอาหาร สีและเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส 
  “สถานที่จ าหน่ายอาหาร” หมายความว่า  อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆที่มิใช่ที่หรือ
ทางสาธารณะ ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารส าเร็จและจ าหน่ายให้กับผู้ซื้อสามารถบริโภค
ได้ทันที ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้ส าหรับการบริโภคที่อื่นก็ตาม 
  “สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า  อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆที่มิใช่ที่หรือ
ทางสาธารณะ ที่จัดไว้ส าหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะ
อื่นใด ซ่ึงผู้ซื้อต้องน าไปท า  ประกอบ  หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 
  “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะและหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด ซึ่ง
เป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

 
/ “มูลฝอย... 
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  “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก 
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์  หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด           
ที่เลี้ยงสัตว์  หรือที่อื่น 
  “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือสัญจรได้ 
  “อาคาร” หมายความว่า  ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน  หรือ       
สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น  ซ่ึงบุคลคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
  “ตลาด” หมายความว่า  สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจ าหน่ายสินค้า
ประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้  หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด  ประกอบ  หรือปรุงแล้ว หรือ    
ของเสียง่าย  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตามและหมายความรวมถึง
บริเวณซึ่งจัดไว้ส าหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ าหรือ       
เป็นคร้ังคราวหรือวันที่ก าหนด 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู   
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า  เ จ้าพนักงานซึ่งได้ รับการแต่งตั้ ง             
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า  ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  และข้อบัญญัตินี้ 
 ข้อ 4  ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด  ซึ่งมี
พื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น  ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เพื่อขอรับ
หนังสือรับรองการแจ้งก่อนการจัดตั้ง 
 ข้อ 5  ความในข้อ  4  ไม่ใช้บังคับแก่การประกอบการ ดังนี้ 

(1) การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(2) การขายของในตลาด 
(3) การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

ข้อ 6  ผู้จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารต้องจัดสถานที่ให้ถูกต้อง 
ด้วยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ ดังต่อไปนี้ 

(1)  สถานที่สะสมอาหาร 
(1.1)  ไม่ตั้งอยู่ในบริเวณที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(1.2)  พื้นท าด้วยวัตถุถาวร  ท าความสะอาดง่าย 

/ (1.3) จัดให้มี... 
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(1.3)  จัดให้มีระบบการระบายน้ าอย่างเพียงพอและถูกตอ้งด้วยสุขลักษณะ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขก าหนด 

(1.4)  จัดให้มีแสงสว่างและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกต้องสุขลักษณะ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  ที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขก าหนด 
   (1.5)  จัดให้มีส้วมจ านวนเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์
มาตรฐานที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขก าหนด 
   (1.6)  จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและ
เพียงพอ 
   (1.7)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขและค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับและค าสั่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลล าภู 
  (2)  สถานที่จ าหน่ายอาหาร 

(2.1)  จัดสถานที่ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ (1) (1.1-1.6) 
(2.2)  จัดให้มีโต๊ะ  เก้าอี้  หรือที่นั่งอย่างอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาดและ

เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 
   (2.3)  ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารต้องมีพื้นที่ท าความสะอาดง่าย 
   (2.4)  จัดให้มีภาชนะและอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่างๆที่ใช้ในการท า ประกอบ     
ปรุง เก็บและการบริโภคอาหารไว้ให้เพียงพอ  ปลอดภัยและถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลล าภูก าหนด 
     (2.5)  จัดให้มีบริเวณและที่ส าหรับท าความสะอาดภาชนะตลอดจนอุปกรณ์
เครื่องใช้ต่างๆให้เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะเพื่อใช้ในการนั้นโดยเฉพาะ 
   (2.6)  จัดให้มีที่ส าหรับล้างมือ  พร้อมอุปกรณ์จ านวนเพียงพอ 
   (2.7)  จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพรวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ 
ร าคาญเนื่องจากการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุงและเก็บอาหาร 
   (2.8)  จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
และค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
   (2.9)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขและค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับและค าสั่งขององค์การบริหารส่วน
ต าบลล าภู 

/ ข้อ 7 ผู้รับใบ...  
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ข้อ 7  ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องดูแลรักษาสถานที่จ าหน่ายอาหาร  
หรือสถานที่สะสมอาหารที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

 (1)  รักษาสถานที่ให้สะอาดอยู่เสมอรวมทั้งจัดให้มีการป้องกันและก าจัดสัตว์น าโรค 
  (2)  ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไม่ให้เป็นที่
เพาะพันธ์ุแมลงและสัตว์น าโรคได้และต้องมีการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
  (3)  รักษาส้วมให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอยู่เสมอ 
  (4)  จัดสิ่งของเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาให้สะอาดอยู่
เสมอ 
  (5)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
และค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับและค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
 ข้อ 8  ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารต้องปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง      
เก็บรักษาอาหาร  ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น้ าใช้และของใช้อื่นๆรวมทั้งสุขลักษณะ
ส่วนบุคคลของผู้จ าหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหารและผู้ใช้บริการ  ดังต่อไปนี้ 
  (1)  วางเก็บอาหารก่อนปรุงในที่สะอาดถูกสุขลักษณะรวมทั้งจัดให้มีการป้องกันสัตว์
น าโรคในสถานที่นั้น 
  (2)  ใช้เคร่ืองปกปิดอาหารรวมทั้งภาชนะและอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่างๆที่ใช้ในการท า 
ประกอบ ปรุง เก็บอาหาร  เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตลอดจนรักษาเคร่ือง
ปกปิดนั้นให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
  (3)  น้ าแข็งส าหรับใช้บริโภคต้องจัดเก็บไว้ในภาชนะที่ถูกสุขลักษณะสามารถป้องกัน
สิ่งปนเปื้อนได้และห้ามน าอาหาร  หรือสิ่งของอื่นใดแช่หรือเก็บรวมไว้ด้วยกัน 
  (4)  การทุบ  บดน้ าแข็งต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะและสะอาดอยู่เสมอรวมทั้งป้องกัน
มิให้มีเสียงอันเป็นเหตุร าคาญแก่ผู้อื่น 
  (5)  ในกรณีที่มีผ้าเช็ดหน้าให้บริการต้องท าความสะอาดและผ่านความร้อนฆ่าเช้ือโรค  
หรือกรรมวิธีอื่นใดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
  (6)  จัดให้มีน้ าสะอาดไว้ให้เพียงพอ 
  (7)  ใช้ภาชนะหรือวัตถุที่สะอาดปลอดภัยส าหรับปรุง ใส่  หรือห่ออาหารหรือน้ าแข็ง
โดยรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 

 
/ (8) ผู้จ าหน่ายอาหาร... 
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  (8)  ผู้จ าหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหารและผู้ให้บริการต้องแต่งกายให้สะอาดและปฏิบัติ
ตนให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะส่วนบุคคล 
  (9)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
และค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับและค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
 ข้อ 9  อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบอาหารต้องมีหลักฐานแสดงว่าสามารถใช้ประกอบการ
ได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
 ข้อ 10  ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องไม่เป็นโรคติดต่อและไม่จ้าง  หรือ
ใช้บุคคลที่ป่วยหรือมีเหตุควรเช่ือว่าเป็นโรคติดต่อ จ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บอาหาร 
 ข้อ 11  ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร  หรือ
พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรให้ย่ืนค าขอรับใบอนุญาตตามแบบ สอ.1 ต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นพร้อมกับหลักฐานต่างๆตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลล าภูก าหนด 
 ในกรณีสถานที่ตามวรรคหนึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรให้ย่ืนค าขอรับหนังสือรับรอง
การแจ้งตามแบบ สอ.2 ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมหลักฐานต่างๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบล   
ล าภูก าหนด 
 ข้อ 12  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขออนุญาต  
หรือค าขอรับหนังสือรับรองการแจ้งแล้วปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนด
ไว้ให้ออกใบอนุญาตตามแบบ สอ. 3  หรือหนังสือรับรองการแจ้งตามแบบ สอ. 4  แล้วแต่กรณี 
 ผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ได้รับการรับรองการแจ้งต้องมารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  
พร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้ภายในก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหากมิได้มารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งและช าระ
ค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิ 
 ข้อ 13  เมื่อผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์ขอต่อใบอนุญาตให้ย่ืนค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบ สอ. 5 ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อได้ย่ืนค าขอพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบ
กิจการต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตหากมิได้ช าระค่าธรรมเนียม         
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุจะต้องช าระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ 
 

 
 
 

/ ข้อ 14 ผู้รับหนังสือ... 
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 ข้อ 14  ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นประจ าทุกปีตลอดระยะเวลาที่ยัง
ด าเนินกิจการนั้นโดยย่ืนค าขอช าระค่าธรรมเนียมประจ าปีตามแบบ สอ. 6 ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อม
หลักฐานต่างๆตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลล าภูก าหนดและให้ช าระค่าธรรมเนียมก่อนครบรอบใน
แต่ละปีหากมิได้ช าระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนดจะต้องช าระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของ
ค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ  เว้นแต่ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสีย
ค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 
 ข้อ 15  ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจ
องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
 ข้อ 16  เมื่อผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งไม่ประสงค์จะประกอบการต่อไป
ให้ย่ืนค าขอบอกเลิกการด าเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ สอ. 7 
 ข้อ 17  หากผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งประสงค์จะแก้ไขรายการใน
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งให้ย่ืนค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ สอ. 7 
 ข้อ 18  หากปรากฏว่าใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง สูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด     
ในสาระส าคัญ  ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งแล้วแต่กรณีจะต้องย่ืนค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ สอ. 7 ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญแล้วแต่กรณีพร้อมหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ 

(1) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีต ารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกท าลาย 
(2) ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิม  กรณีช ารุดในสาระส าคัญ 

ข้อ 19  การออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข  ดังนี้ 
  (1)  การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ สอ. 3  หรือการออกใบแทนหนังสือรับรอง
การแจ้ง  ให้ใช้แบบ สอ. 4  โดยประทับตราสีแดงค าว่า “ใบแทน” ก ากับไว้ด้วยและให้มี วัน เดือน ปี     
ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลายมือช่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 
  (2)  ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 
  (3)  บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิมหรือต้นขั้วหนังสือรับรองการแจ้งเดิมระบุ
สาเหตุการสูญหายหรือช ารุดในสาระส าคัญของใบอนุญาตเดิมหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เดิม     
แล้วแต่กรณีและลงเล่มที่ เลขที่ ปี ของใบแทน 

/ ข้อ 20 ผู้รับใบ... 
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 ข้อ 20  ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งให้จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารต้องแสดงใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
 ข้อ 21  ให้ใช้แบบพิมพ์ต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารให้ใช้
แบบ สอ. 1  
  (2)  ค าขอรับหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ให้ใช้แบบ สอ. 2 
  (3)  ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารให้ใช้แบบ สอ. 3 
  (4)  หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารให้
ใช้แบบ สอ. 4 
  (5)  ค าขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารให้
ใช้แบบ สอ. 5 
  (6)  ค าขอช าระค่าธรรมเนียมประจ าปีหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ าย
อาหารหรือสะสมอาหารให้ใช้แบบ สอ. 6 
  (7)  ค าขออนุญาตการต่างๆให้ใช้แบบ สอ. 7 
 ข้อ 22  ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารไม่ปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้คราวหนึ่งไม่เกิน
สิบห้าวัน 
 กรณีถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาแล้วสองคร้ังและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก         
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้ 
 ข้อ 23  ในกรณีผู้ด าเนินการจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร  
หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดโดยมิได้แจ้งต่อ    
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามข้อ 4  และเคยได้รับโทษตามข้อบัญญัตินี้เพราะเหตุที่ฝ่าฝืนด าเนินกิจการโดย
มิได้แจ้งขอหนังสือรับรองการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วคร้ังหนึ่งหากฝ่าฝืนด าเนินกิจการโดย
มิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไปให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังให้ผู้ด าเนินกิจการดังกล่าวหยุด
ด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ด าเนินการแจ้งขอหนังสือรับรองการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ 4 
ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งห้ามด าเนินกิจการนั้นไว้ตามที่เห็นสมควรแต่ต้อง      
ไม่เกินสองปี 

/ ข้อ 24 ผู้ใด... 
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 ข้อ 24  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ 4 มีความผิดตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 ข้อ 25  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ 6 ข้อ 7 หรือข้อ 9 มีความผิดตามมาตรา 73  แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 ข้อ 26  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ในข้อ  18 หรือข้อ  20 มีความผิดตามมาตรา 83   แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 ข้อ 27  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดด าเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ 22        
วรรคหนึ่ง มีความผิดตามมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
 ข้อ 28  บรรดาใบอนุญาตค้าอาหารหรือน้ าแข็งในสถานที่เอกชนที่ได้ออกก่อนวันใช้ข้อบัญญัติ
นี้  ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น 
 ข้อ 29  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอ านาจออกระเบียบ ข้อบังคับหรือค าสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

 
ประกาศ  ณ  วันที่          เดือน                    พ.ศ. 

                                                              
 
                                                                                (ลงช่ือ).........................................................                                                                
                                                                                                    (นายเจ๊ะลาเต๊ะ  สามะ) 
                                                                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
 
 
                     เห็นชอบ 
 
(ลงช่ือ)...................................................... 
             (...................................................) 
                    นายอ าเภอเมืองนราธิวาส 
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อัตราค่าธรรมเนยีมการออกหนังสอืรับรองการแจ้ง 
จัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 

 

ล าดับที ่ ประเภท จ านวนเงิน 
1. สถานที่ใช้ประกอบการค้ามีพืน้ที่ไม่เกนิ  10  ตารางเมตร 300.- 
2. สถานที่ใช้ประกอบการค้ามีพืน้ที่เกิน 10-25 ตารางเมตร 400.- 
3. สถานที่ใช้ประกอบการค้ามีพืน้ที่เกิน 25-50 ตารางเมตร 600.- 
4. สถานที่ใช้ประกอบการค้ามีพืน้ที่เกิน 50-100 ตารางเมตร 800.- 
5. สถานที่ใช้ประกอบการค้ามีพืน้ที่เกิน 100-200 ตารางเมตร 1,000.- 

 
 
 

อัตราค่าธรรมเนยีมการออกใบอนญุาต 
จัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 

 

ล าดับที ่ ประเภท จ านวนเงิน 

1. สถานที่ใช้ประกอบการค้ามีพืน้ที่เกิน 200-300 ตารางเมตร 1,200.- 
2. สถานที่ใช้ประกอบการค้ามีพืน้ที่เกิน 300-400 ตารางเมตร 1,400.- 
3. สถานที่ใช้ประกอบการค้ามีพืน้ที่เกิน 400-500 ตารางเมตร 1,600.- 
4. สถานที่ใช้ประกอบการค้ามีพืน้ที่เกิน 500-600 ตารางเมตร 1,800.- 
5. สถานที่ใช้ประกอบการค้ามีพืน้ที่เกิน 600 ตารางเมตรขึ้นไป 2,400.- 

 
 
 
 
 

 

 

 
 



แบบ สอ.1 
ค าขอรับ 

ใบอนุญาตจัดต้ัง  สถานที่จ าหนา่ยอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร 
 

เขียนที่................................................ 
วันที่……เดือน....................... พ.ศ. ................ 

 ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ..............ปี  สัญชาติ.............................. 
อยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่................ตรอก/ซอย................................ถนน......................................... 
ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต...........................จังหวัด.........................โทรศัพท์................. 
 ขอย่ืนค าขอรับใบอนญุาต จัดตั้ง          สถานที่จ าหน่ายอาหาร       สถานที่สะสมอาหาร 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล............................................................................................................. 
โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบกิจการว่า.......................................................................................................... 
พื้นที่ประกอบการ....................ตารางเมตร  จ านวนคนงาน................คน  ตั้งอยู่ ณ  เลขที่......................... 
หมู่ที่...........ต าบล..........................อ าเภอ........................จังหวัด...........................โทรศัพท์...................... 
 พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้า  ได้แนบเอกสาร  และหลักฐานต่างๆมาด้วยแล้ว  คือ 

1.  ส าเนาบัตรประจ าตัว...................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)ของ
ผู้ขอรับใบอนุญาต 

2.  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับใบอนุญาต 
3.  ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 
4.  ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ช่วยจ าหน่ายอาหารและผู้ปรุงอาหาร 
5.  ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ  ขน  มูลฝอย 
6.  อื่นๆ......................................................................................................................................... 
 

แผนที่ตั้งสถานประกอบการพอสังเขป 
 
 
 
 

ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

(ลงช่ือ).......................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                                                                                  (...............................................) 



แบบ สอ.2 
ค าขอรับ 

หนังสือรับรองการแจ้งการจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหาร  หรือสถานทีส่ะสมอาหาร 
 

      เขียนที่................................................ 
วันที่……เดือน....................... พ.ศ. ................ 

 

ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ..............ปี  สัญชาติ.............................. 
อยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่................ตรอก/ซอย................................ถนน......................................... 
ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต...........................จังหวัด.........................โทรศัพท์..................... 
 ขอย่ืนค าขอรับหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้ง             สถานที่จ าหน่ายอาหาร 
                                                                                                      สถานที่สะสมอาหาร  
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล............................................................................................................. 
โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบกิจการว่า.......................................................................................................... 
พื้นที่ประกอบการ....................ตารางเมตร  จ านวนคนงาน................คน  ตั้งอยู่ ณ  เลขที่......................... 
หมู่ที่...........ต าบล..........................อ าเภอ........................จังหวัด...........................โทรศัพท์...................... 
 พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้า  ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆมาด้วยแล้ว  คือ 

1.  ส าเนาบัตรประจ าตัว...................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)ของ
ผู้ขอรับใบอนุญาต 

2.  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับใบอนุญาต 
3.  ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 
4.  ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ช่วยจ าหน่ายอาหารและผู้ปรุงอาหาร 
5.  ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ  ขน  มูลฝอย 
6.  อื่นๆ......................................................................................................................................... 
 

แผนที่ตั้งสถานประกอบการพอสังเขป 
 
 
 
 

ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

(ลงช่ือ).......................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                                                                                  (...............................................) 
 



 
 

 

 

 
ใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร 
เล่มที่...................เลขที่..................ปี................. 
 อนุญาตให้.............................................................อายุ................ปี  สัญชาติ................................ 
อยู่บ้านเลขที่..........................หมู่ที่................ตรอก/ซอย...........................ถนน......................................... 
ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต..........................จังหวัด........................โทรศัพท์..................... 

ข้อ  1.  ด าเนินการจัดตั้ง              สถานที่จ าหน่ายอาหาร       สถานที่สะสมอาหาร 
ประเภท....................................................พื้นที่ประกอบการ...........................................ตารางเมตร 
ค่าธรรมเนียม...................บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.........เลขที่..........ลงวันที่.......เดือน.......... พ.ศ. ......... 
ตั้งอยู่ ณ เลขที่..............หมู่ที่..........ต าบล.......................อ าเภอ.......................จังหวัด................................ 
โทรศัพท์....................................................................โทรสาร................................................................... 
 ข้อ  2.  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องปฏิบัติตามข้อบญัญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบล................................................ 
ว่าด้วยสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. ........................... 

(2) อื่นๆ.......................................................................................................................... 
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่...............เดือน..................................... พ.ศ. ................... 
   ออกให้  ณ  วันที่..............เดือน............................. พ.ศ. ................... 
 
 
 
ลงช่ือ.......................................                                                           ลงช่ือ.......................................... 
       (......................................)                                                                  (...........................................) 
                   ผู้รับเงิน                                                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภ ู
 
ค าเตือน   (1) ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต 
   (2) ต้องต่อใบอนุญาตกอ่นใบอนุญาตสิ้นอายุ  มฉิะนั้นต้องช าระค่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
 

แบบ สอ.3 
 



 
 

 

 
 

ใบอนุญาต 

หนังสือรับรองการแจ้ง 
จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร 

เล่มที่...................เลขที่..................ปี................. 
 ออกหนังสือรับรองการแจ้งให้...............................................อายุ............ปี  สัญชาติ................... 
อยู่บ้านเลขที่..........................หมู่ที่................ตรอก/ซอย...........................ถนน......................................... 
ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต..........................จังหวัด........................โทรศัพท์..................... 

ข้อ  1.  ด าเนินการจัดตั้ง              สถานที่จ าหน่ายอาหาร       สถานที่สะสมอาหาร 
ประเภท....................................................พื้นที่ประกอบการ...........................................ตารางเมตร 
ค่าธรรมเนียม...................บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.........เลขที่..........ลงวันที่.......เดือน........... พ.ศ. ....... 
โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบกิจการว่า...............................................จ านวนคนงาน.............................คน 
ตั้งอยู่ ณ เลขที่..............หมู่ที่..........ต าบล.......................อ าเภอ.......................จังหวัด................................ 
โทรศัพท์....................................................................โทรสาร................................................................... 
 ข้อ  2.  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(1)  ต้องปฏิบัติตามข้อบญัญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบล................................................ 
ว่าด้วยสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. ........................... 

(2)  อื่นๆ.......................................................................................................................... 
 
   ออกให้  ณ  วันที่..............เดือน............................. พ.ศ. ................... 
 
ลงช่ือ.......................................                                                           ลงช่ือ.......................................... 
       (......................................)                                                                  (...........................................) 
                   ผู้รับเงิน                                                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภ ู
 
ค าเตือน   (1) ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต 
   (2) ต้องต่อใบอนุญาตกอ่นใบอนุญาตสิ้นอายุ  มฉิะนั้นต้องช าระค่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

 

แบบ สอ.4 
 



แบบ สอ.5 
 

ค าขอต่ออาย ุ
ใบอนุญาตจัดต้ัง  สถานที่จ าหนา่ยอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร 

 
เขียนที่................................................ 

วันที่……เดือน....................... พ.ศ. ................ 
 ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ..............ปี  สัญชาติ.............................. 
อยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่................ตรอก/ซอย................................ถนน......................................... 
ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต...........................จังหวัด.........................โทรศัพท์................. 
 ขอย่ืนค าขอตอ่อายุใบอนุญาต จัดตั้ง          สถานที่จ าหน่ายอาหาร       สถานที่สะสมอาหาร 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล............................................................................................................. 
โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบกิจการว่า.......................................................................................................... 
พื้นที่ประกอบการ....................ตารางเมตร  จ านวนคนงาน................คน  ตั้งอยู่ ณ  เลขที่......................... 
หมู่ที่...........ต าบล..........................อ าเภอ........................จังหวัด...........................โทรศัพท์...................... 
 พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้า  ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆมาด้วยแล้ว  คือ 

1.  ส าเนาบัตรประจ าตัว...................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)ของ
ผู้ขอรับใบอนุญาต 

2.  ใบอนุญาตเดิม 
3.  ใบรับรองแพทย์ของผู้ได้รับอนุญาตผู้ช่วยจ าหน่ายและผู้ปรุงอาหาร 
4.  ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ  ขน  มูลฝอย 
5.  อื่นๆ......................................................................................................................................... 

               
ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

 
(ลงช่ือ).................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 

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

 

 

 

 



แบบ สอ.6 
 

ค าขอช าระค่าธรรมเนยีมประจ าป ี

หนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร 
 
 

เขียนที่................................................ 
วันที่……เดือน....................... พ.ศ. ................ 

 ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ..............ปี  สัญชาติ.............................. 
อยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่................ตรอก/ซอย................................ถนน......................................... 
ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต...........................จังหวัด.........................โทรศัพท์................. 
 ขอย่ืนค าขอช าระคา่ธรรมเนียมประจ าปีหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้ง 
                           สถานที่จ าหน่ายอาหารประเภท...............................        สถานที่สะสมอาหาร 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล............................................................................................................. 
โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบกิจการว่า.......................................................................................................... 
พื้นที่ประกอบการ....................ตารางเมตร  จ านวนคนงาน................คน  ตั้งอยู่ ณ  เลขที่......................... 
หมู่ที่...........ต าบล..........................อ าเภอ........................จังหวัด...........................โทรศัพท์...................... 
 พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้า  ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆมาด้วยแล้ว  คือ 

1.  ส าเนาบัตรประจ าตัว...................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)ของ
ผู้ขอรับใบอนุญาต 

2.  ใบอนุญาตเดิม 
3.  ใบรับรองแพทย์ของผู้ได้รับอนุญาตผู้ช่วยจ าหน่าย  และผู้ปรุงอาหาร 
4.  ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ  ขน  มูลฝอย 
5.  อื่นๆ......................................................................................................................................... 
 

ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

 

(ลงช่ือ).......................................................ผู้ขอช าระค่าธรรมเนียม 

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

 
 

 

 



 

 

 

 

  การช าระค่าธรรมเนียม 
ครั้งที่............ประจ าปี............. 
ช าระค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 
วันที่.........../............/............... 
ค่าธรรมเนียม....................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.....เลขที่...... 
ลงวันที่........../.........../............ 
โดยมีเงื่อนไขโดยเฉพาะ............. 
 
(ลงช่ือ)........................................ 
            (.....................................) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ล าภู 

  การช าระค่าธรรมเนียม 
ครั้งที่............ประจ าปี............. 
ช าระค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 
วันที่.........../............/............... 
ค่าธรรมเนียม....................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.....เลขที่...... 
ลงวันที่........../.........../............ 
โดยมีเงื่อนไขโดยเฉพาะ............. 
 
(ลงช่ือ)........................................ 
            (.....................................) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ล าภู 

  การช าระค่าธรรมเนียม 
ครัง้ที่............ประจ าปี............. 
ช าระค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 
วันที่.........../............/............... 
ค่าธรรมเนียม....................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.....เลขที่...... 
ลงวันที่........../.........../............ 
โดยมีเงื่อนไขโดยเฉพาะ............. 
 
(ลงช่ือ)........................................ 
            (.....................................) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ล าภู 

  การช าระค่าธรรมเนียม 
ครั้งที่............ประจ าปี............. 
ช าระค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 
วันที่.........../............/............... 
ค่าธรรมเนียม....................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.....เลขที่...... 
ลงวันที่........../.........../............ 
โดยมีเงื่อนไขโดยเฉพาะ............. 
 
(ลงช่ือ)........................................ 
            (.....................................) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ล าภู 

  การช าระค่าธรรมเนียม 
ครั้งที่............ประจ าปี............. 
ช าระค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 
วันที่.........../............/............... 
ค่าธรรมเนียม....................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.....เลขที่...... 
ลงวันที่........../.........../............ 
โดยมีเงื่อนไขโดยเฉพาะ............. 
 
(ลงช่ือ)........................................ 
            (.....................................) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ล าภู 

  การช าระค่าธรรมเนียม 
ครั้งที่............ประจ าปี............. 
ช าระค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 
วันที่.........../............/............... 
ค่าธรรมเนียม....................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.....เลขที่...... 
ลงวันที่........../.........../............ 
โดยมีเงื่อนไขโดยเฉพาะ............. 
 
(ลงช่ือ)........................................ 
            (.....................................) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ล าภู 

 
 

 

 

 



แบบ สอ.7 
ค าขออนุญาตการต่างๆ 

เกี่ยวกับ  สถานที่จ าหน่ายอาหาร  หรือสถานทีส่ะสมอาหาร 
                                                                                                 

                                                                                                เขียนที่.......................................... 
วันที่.............เดือน......................... พ.ศ. ............ 

ข้าพเจ้า....................................................................อายุ...........ปี  สัญชาติ.................................... 
อยู่บ้านเลขที่..........................หมู่ที่.........ตรอก/ซอย...................................ถนน....................................... 
ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต..............................จังหวัด.......................โทรศัพท์.................... 
โดยใช้ช่ือสถานประกอบกิจการว่า............................................................................................................. 
พื้นที่ประกอบการ........................ตารางเมตร  จ านวนคน......................คน  ต้ังอยู่ ณ เลขที่...................... 
หมู่ที่.................ต าบล.......................อ าเภอ..........................จังหวัด......................................... 
โทรศัพท์................................................ 
 ขอย่ืนค าขอตอ่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู..................................................................... 
ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์........................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

 

 

ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

 

                                                   (ลงช่ือ)...............................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 

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


