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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน
เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่ เ ป็ น การสมควรตราข้ อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลบางงอน ว่ า ด้ ว ยสถานที่
จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
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 แห่ งพระราชบั ญญั ติ การสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ อั นเป็ นกฎหมาย
ที่มี บทบั ญญั ติ บางประการเกี่ ยวกั บการจํ ากั ดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุ คคล ซึ่ งมาตรา ๒๙ ประกอบกั บ
มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน โดยความเห็นชอบของ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอนและนายอําเภอพุนพิน จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน เรื่อง สถานที่จําหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้ อ ๒ ข้ อบั ญญั ติ นี้ ให้ ใช้ บั งคั บในเขตองค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลบางงอน เมื่ อได้ ประกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอนแล้ว ๑๕ วัน
ข้ อ ๓ บรรดาข้ อ บั ญ ญั ติ ระเบี ย บ ประกาศหรื อ คํ า สั่ ง อื่ น ใดในส่ ว นที่ ไ ด้ ต ราไว้ แ ล้ ว
ในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต ได้แก่
(๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือยาเสพติด
ให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี
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(๒) วัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้หรือใช้ผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สีและ
เครื่องปรุงแต่ง กลิ่น รส
“สถานที่จําหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ
ที่ จั ดไว้ เพื่ อประกอบอาหารจนสํ าเร็ จและจํ าหน่ ายให้ ผู้ ซื้ อสามารถบริ โภคได้ ทั นที ทั้ งนี้ ไม่ ว่ าจะเป็ น
การจําหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สําหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ
ที่จัดไว้สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผู้ซื้อต้องนําไป
ทําประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๕ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมี
พื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอหนังสือรับรอง
การแจ้งก่อนการจัดการจัดตั้ง และต้องจัดสถานที่ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเงื่อนไข ตามลักษณะกิจการ
ดังต่อไปนี้
(๑) สถานที่สะสมอาหาร
(๑.๑) ไม่ตั้งอยู่ในบริเวณที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๑.๒) พื้นทําด้วยวัตถุถาวร ทําความสะอาดง่าย
(๑.๓) จั ดให้มี ระบบการระบายน้ํ าอย่ างพอเพี ยง และถูกต้ องด้ วยสุ ขลักษณะตามเกณฑ์
มาตรฐานที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางงอนกําหนด
(๑.๔) จัดให้มีแสงสว่างและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์
มาตรฐานที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางงอนกําหนด
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(๑.๕) จัดให้มีส้วมจํานวนเพียงพอและถูกต้องด้วยลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลบางงอนกําหนด
(๑.๖) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องสุขลักษณะและเพียงพอ
(๑.๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และ
คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับและคําสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน
(๒) สถานที่จําหน่ายอาหาร
(๒.๑) จัดสถานที่ตามที่กําหนดไว้ใน (๑) (๑.๑-๑.๖)
(๒.๒) จั ดให้ มี โต๊ ะ เก้ าอี้ หรื อที่ นั่ งอย่ างอื่ นซึ่ งมี สภาพแข็ งแรง สะอาดและเป็ นระเบี ยบ
เรียบร้อยอยู่เสมอ
(๒.๓) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารต้องมีพื้นผิวที่ทําความสะอาดง่าย
(๒.๔) จัดให้มีภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทํา ประกอบ ปรุง เก็บ และ
การบริโภคอาหารไว้ให้เพียงพอ ปลอดภัย และถูกต้องด้วยลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐาน
(๒.๕) จัดให้มีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ
ให้เพียงพอและถูกต้องด้วยลักษณะเพื่อใช้ในการนั้นโดยเฉพาะ
(๒.๖) จัดให้มีที่สําหรับล้างมือพร้อมอุปกรณ์จํานวนเพียงพอ
(๒.๗) จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรําคาญ เนื่องจาก
การจําหน่าย ทํา ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร
ข้อ ๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับการแจ้งให้จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือ สถานที่
สะสมอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ข้อ ๗ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่จําหน่ายอาหารในอาคารหรือ
พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายในตลาด จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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(๓) อื่น ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางงอนประกาศกําหนด
ข้ อ ๘ ผู้ ขอรั บใบอนุ ญาตจะต้ องปฏิ บั ติ ตามเกณฑ์ เกี่ ยวกั บสุ ขลั กษณะของอาหาร กรรมวิ ธี
การจําหน่ายเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจําหน่าย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บ รักษาอาหาร
ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะอุปกรณ์ น้ําใช้และของใช้อื่น ๆ รวมทั้งสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จําหน่าย
อาหาร ผู้ปรับปรุงอาหาร และผู้ให้บริการ ดังต่อไปนี้
(๑) วางเก็บอาหารก่อนปรุงในที่สะอาดถูกลักษณะ รวมทั้งจัดให้มีการป้องกันสัตว์นําโรคสถานที่นั้น
(๒) ใช้เครื่องปกปิดอาหาร รวมทั้งภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทํา ประกอบ
ปรุง เก็บอาหารเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งที่อันตรายต่อสุขภาพ ตลอดจนรักษาเครื่องปกปิดนั้นให้สะอาด
และใช้การได้ดีอยู่เสมอ
(๓) น้ําแข็งสําหรับใช้บริโภค ต้องจัดเก็บไว้ในภาชนะที่ถูกสุขลักษณะ สามารถป้องกันสิ่งปนเปื้อนได้
และห้ามนําอาหารหรือสิ่งของอื่นใดแช่หรือเก็บรวมไว้ด้วยกัน
(๔) การทุบ บดน้ําแข็ง ต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะและสะอาดอยู่เสมอ รวมทั้งป้องกันมิให้
มีเสียงอันเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้อื่น
(๕) ในกรณีที่มีผ้าเช็คหน้าให้บริการต้องทําให้สะอาดและผ่านความร้อนฆ่าเชื้อโรค หรือกรรมวิธี
อื่นใดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(๖) จัดให้มีน้ําสะอาดไว้เพียงพอ
(๗) ใช้ภาชนะหรือวัตถุที่สะอาด ปลอดภัยสําหรับปรุง ใส่หรือห่ออาหารหรือน้ําแข็ง โดยรักษา
ให้สะอาดอยู่เสมอ
(๘) ผู้จําหน่าย ผู้ปรุงอาหาร และผู้ให้บริการต้องแต่งกายให้สะอาด และปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
ด้วยสุขลักษณะส่วนบุคคล
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่ง
เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน
ข้ อ ๙ ผู้ ได้ รั บการอนุ ญาตต้ องรั บใบอนุ ญาตภายในสิ บห้ าวั น นั บแต่ วั นที่ ได้ รั บหนั งสื อแจ้ ง
การอนุญาตจากพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าสละสิทธิ์
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ข้อ ๑๐ เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ความถู ก ต้ อ งและความสมบู ร ณ์ ข องคํ า ขอ ถ้ า ปรากฏว่ า คํ า ขอดั ง กล่ า วไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ ส มบู ร ณ์
ตามหลั กเกณฑ์ วิ ธี การ หรื อเงื่ อนไขที่ กํ าหนดไว้ ในข้ อบั ญญั ติ นี้ ให้เจ้ าพนั กงานท้ องถิ่ นรวบรวมความ
ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน
และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความ
ไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันได้รับคําขอ
เจ้ าพนั กงานท้ องถิ่ นต้ องออกใบอนุ ญาตหรื อมี หนั งสื อแจ้ งคํ าสั่ งไม่ อนุ ญาตพร้ อมด้ วยเหตุ ผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวัน แต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนด
ในข้อบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือ
ตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๑ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางงอนนั้น
การขอต่ ออายุ ใบอนุ ญาต จะต้ องยื่ นคํ าขอก่ อนใบอนุ ญาตสิ้ นอายุ เมื่ อได้ ยื่ นคํ าขอพร้ อมกั บ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ ๗ และข้อ ๘ ด้วย
ข้ อ ๑๒ ผู้ ได้ รั บใบอนุ ญาตต้ องเสี ยค่ าธรรมเนี ยมการออกใบอนุ ญาตตามอั ตราที่ กํ าหนดไว้
ท้ า ยข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ไ ว้ ใ นวั น ที่ ม ารั บ ใบอนุ ญ าตสํ า หรั บ กรณี ที่ เ ป็ น การขอรั บ ใบอนุ ญ าตครั้ ง แรก หรื อ
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้
เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียม
ที่ค้างชําระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียม
ครั้งต่อไป
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ในกรณีที่มีผู้หน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน
ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย หรือชํารุด ตามแบบที่
กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
การขอรั บใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนํา
ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้ อ ๑๕ ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๑๖ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้ อ งคํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ว่ า ได้ ก ระทํ า ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕
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(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้หรือเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้
และการไม่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือ
มีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ข้ อ ๑๗ คํ า สั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตและคํ า สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต ให้ ทํ า เป็ น หนั ง สื อ แจ้ ง ให้
ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ส่งคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้ รั บใบอนุ ญาต และให้ ถื อว่ าผู้ รั บใบอนุ ญาตนั้ นได้ ทราบคํ าสั่ งแล้ วตั้ งแต่ เวลาที่ คํ าสั่ งไปถึ ง หรื อ
วันปิดคําสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๘ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๑๙ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด
ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด จะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชานชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) อื่น ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางงอนประกาศกําหนด
เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบกิจการ
ตามที่แจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง
ให้เจ้าพนั กงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ ถูกต้องตามแบบที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ ง
ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้อง ให้พนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันทําการ
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
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ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับ
หนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้
ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายในเจ็ดวัน
ทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันทําการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล แต่ถ้าผู้แจ้ง
ได้ดําเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กําหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายใน
เจ็ ดวั นทํ าการ นั บแต่ วั นที่ ได้ รั บการแจ้ ง ซึ่ งมี รายละเอี ยดถู กต้ องตามแบบที่ กํ าหนดในข้ อ บั ญญั ติ นี้
ตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ
ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ หนังสือรั บรองการแจ้งการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํ ารุ ดในสาระที่สํ าคั ญ
ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ รั บ รองการแจ้ ง ยื่ น ขอรั บ ใบแทนหนั ง สื อ รั บ รองการแจ้ ง ภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น
ที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งนําสําเนา
บันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทน
หนังสือรับรองแจ้งนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้ อ ๒๒ เมื่ อผู้ แจ้ งประสงค์ จะเลิ กกิ จการหรื อโอนการดํ าเนิ นการให้ แก่ บุ คคลอื่ น ให้ แจ้ งให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย
ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ผู้ดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในข้อบัญญัตินี้โดยมิได้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพราะเหตุที่ฝ่าฝืน
ดําเนินการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่ง ยังฝ่าฝืนดําเนินการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นต่อไป ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ดําเนินการแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้ายังฝ่าฝืนอีก ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งห้ามการดําเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลา
ที่กําหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๕๗ ง

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

ข้อ ๒๔ ผู้แจ้งมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการแจ้งตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวัน
ที่มาแจ้ง และภายในระยะเวลาสามสิบวันก่อนวันครบรอบปีของทุกปีตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้
เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียม
ที่ค้างชําระ เว้นแต่ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่มีผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน
ข้อ ๒๕ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติดังต่อไปนี้
(๑) คําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ให้ใช้แบบ สอ.๑
(๒) คําขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ให้ใช้
แบบ สอ.๒
(๓) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ให้ใช้แบบ สอ.๓
(๔) หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ให้ใช้แบบ สอ.๔
(๕) คําขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ให้ใช้แบบ สอ.๕
(๖) คําขอชําระค่าธรรมเนียมประจําปี ให้ใช้แบบ สอ.๖
(๗) คําขออนุญาตการต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ให้ใช้
แบบ สอ.๗
ข้อ ๒๖ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้ เป็นรายได้ขององค์ การบริ หาร
ส่วนตําบลบางงอน
ข้อ ๒๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๒๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอนเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และ
ให้มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบตั ิการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ไพโรจน์ พิกุลทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางงอน
เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๖
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

พื้นที่ประกอบการ
อัตราคาธรรมเนียมฉบับละ/ป
พื้นที่ประกอบการไมเกิน ๑๐ ตารางเมตร
๑๐๐.พื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐ ตารางเมตร แตไมเกิน
๒๐๐.๒๕ ตารางเมตร
พื้นที่ประกอบการเกิน ๒๕ ตารางเมตร แตไมเกิน
๔๐๐.๕๐ ตารางเมตร
พื้นที่ประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน
๘๐๐.๑๐๐ ตารางเมตร
พื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน
๑,๐๐๐.๒๐๐ ตารางเมตร
พื้นที่ประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน
๒,๐๐๐.๓๐๐ ตารางเมตร
พื้นที่ประกอบการเกิน ๓๐๐ ขึ้นไป
๓,๐๐๐.-

แบบ สอ.๑
เลขที่รับ............./.................
คําขอรับใบอนุญาต
จัดตั้ง สถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร

เลขที่......................

เขียนที่...................................................
วันที่...........เดือน........................พ.ศ.................
ขาพเจา บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ.............................................อายุ...........ป สัญชาติ.................
อยูบาน/สํานักงาน เลขที่...............ถนน.............................................หมูที่.................ตําบล................................
อําเภอ..........................................จังหวัด..................................................โทรศัพท..............................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต จัดตั้ง
สถานที่จําหนายอาหาร
สถานที่สะสมอาหาร
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลบางงอน โดยใชสถานประกอบกิจการวา .................................................
พื้นที่ประกอบการ........................ตารางเมตร จํานวน คนงาน..............คน ตั้งอยู ณ เลขที่...........................
ถนน....................................หมูที่.........ตําบล...........................อําเภอ.......................จังหวัด................................
พรอมคําขอนี้ไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ
๑) สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต
๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผูขอรับใบอนุญาต
๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ (ถามี)
๔) ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต ผูชวยจําหนายอาหาร และผูปรุงอาหาร
๕) ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย (ถามี)
แผนที่และแผนผังที่ตั้งสถานประกอบกิจการพอสังเขป

ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..................................................ผูขอรับใบอนุญาต
(..................................................)

แบบ สอ.๒
เลขที่รับ............./.................
คําขอรับหนังสือรับรองการแจง
เลขที่......................
การจัดตั้ง สถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
เขียนที่...................................................
วันที่...........เดือน........................พ.ศ.................
ขาพเจา บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ...............................................อายุ...........ป สัญชาติ.................
อยูบาน/สํานักงาน เลขที่...............ถนน.............................................หมูที่.................ตําบล................................
อําเภอ..........................................จังหวัด..................................................โทรศัพท..............................................
ขอยื่นคําขอรับหนังสือรับรองการแจงการจัดตั้ง
สถานที่จําหนายอาหาร
สถานที่สะสมอาหาร
ตอ นายกองคการบริหารสวนตําบลบางงอน โดยใชสถานประกอบกิจการวา ...................................................
พื้นที่ประกอบการ........................ตารางเมตร จํานวน คนงาน..............คน ตั้งอยู ณ เลขที่...........................
ถนน....................................หมูที่.........ตําบล...........................อําเภอ.......................จังหวัด................................
พรอมคําขอนี้ไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ
๑) สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต
๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผูขอรับใบอนุญาต
๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ (ถามี)
๔) ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต ผูชวยจําหนายอาหาร และผูปรุงอาหาร
๕) ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย (ถามี)
แผนที่และแผนผังที่ตั้งสถานประกอบกิจการพอสังเขป

ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ

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

แบบ สอ.๓

ใบอนุญาต
จัดตั้ง สถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
เลมที่..............เลขที่.............../...............
อนุญาตให บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ.........................................................................อายุ...........ป
สัญชาติ................ อยูบาน/สํานักงาน เลขที่................ถนน............................หมูที่...........ตําบล.......................
อําเภอ.....................................จังหวัด......................................โทรศัพท..............................................................
๑. ดําเนินการจัดตั้ง
สถานที่จําหนายอาหาร
สถานที่สะสมอาหาร
ประเภท.............................................................มีพื้นที่ประกอบการ....................................ตารางเมตร
คาธรรมเนียม..................บาท ตามใบเสร็จรับเงิน เลมที่..................เลขที่.........................วันที่........................
เดือน..........................พ.ศ...................โดยใชชื่อสถานประกอบการวา.................................................................
จํานวนคนงาน..................คน ตั้งอยู ณ เลขที่.............หมูท ี่............ตําบล......................อําเภอ........................
จังหวัด........................................โทรศัพท..............................................โทรสาร..................................................
๒. ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารตองปฏิบัติตามเงื่อนไข
ดังตอไปนี้
๒.๑ ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางงอน เรื่อง สถานที่จําหนายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.๒ ..................................................................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ใชไดถึง วันที่.................เดือน................................พ.ศ.....................
ออกให ณ วันที่...................เดือน.................................พ.ศ..........................
(ลงชื่อ).....................................................
(....................................................)
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางงอน
(ลงชื่อ)...............................................
(..............................................)
ผูรับเงิน
คําเตือน ๑) ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในที่เปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานที่ที่ไดรับใบอนุญาต
๒) ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้น ตองชําระคาปรับเพิ่มขึ้นรอยละ ๒๐

แบบ สอ.๔

หนังสือรับรองการแจง
จัดตั้ง สถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
เลมที่..............เลขที่.............../...............
ออกหนังสือรับรองการแจงให.............................................................................................อายุ...........ป
สัญชาติ................ อยูบาน/สํานักงาน เลขที่................ถนน............................หมูที่...........ตําบล.......................
อําเภอ.....................................จังหวัด......................................โทรศัพท..............................................................
๑. ดําเนินการจัดตั้ง
สถานที่จําหนายอาหาร
สถานที่สะสมอาหาร
ประเภท.............................................................มีพื้นที่ประกอบการ....................................ตารางเมตร
คาธรรมเนียม..................บาท ตามใบเสร็จรับเงิน เลมที่..................เลขที่.........................วันที่........................
เดือน..........................พ.ศ...................โดยใชชื่อสถานประกอบการวา.................................................................
จํานวนคนงาน..................คน ตั้งอยู ณ เลขที่.............หมูท ี่............ตําบล......................อําเภอ........................
จังหวัด........................................โทรศัพท..............................................โทรสาร..................................................
๒. ผูไดรับหนังสือรับรองการแจง จัดตั้ง สถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารตอง
ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
๒.๑ ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางงอน เรื่อง สถานที่จําหนายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.๒ ..................................................................................................................................................
ออกให ณ วันที่...................เดือน.................................พ.ศ..........................

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

การชําระคาธรรมเนียม
การชําระคาธรรมเนียม
การชําระคาธรรมเนียม
ครั้งที่...............ประจําป.................
ครั้งที่...............ประจําป.................
ครั้งที่...............ประจําป.................
ชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป
วันที่........./............../...............
วันที่........./............../...............
วันที่........./............../...............
คาธรรมเนียม..................บาท
คาธรรมเนียม..................บาท
คาธรรมเนียม..................บาท
ใบเสร็จรับเงินเลมที่....................
ใบเสร็จรับเงินเลมที่....................
ใบเสร็จรับเงินเลมที่....................
เลขที่...........ลงวันที่........./........./......... เลขที่...........ลงวันที่........./........./......... เลขที่...........ลงวันที่........./........./.........
โดยมีเงื่อนไขเฉพาะ............................... โดยมีเงื่อนไขเฉพาะ............................... โดยมีเงื่อนไขเฉพาะ...............................
(ลงชื่อ).............................
(ลงชื่อ).............................
(ลงชื่อ).............................
(นายไพโรจน พิกุลทอง)
(นายไพโรจน พิกุลทอง)
(นายไพโรจน พิกุลทอง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางงอน นายกองคการบริหารสวนตําบลบางงอน นายกองคการบริหารสวนตําบลบางงอน
การชําระคาธรรมเนียม
การชําระคาธรรมเนียม
การชําระคาธรรมเนียม
ครั้งที่...............ประจําป.................
ครั้งที่...............ประจําป.................
ครั้งที่...............ประจําป.................
ชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป
วันที่........./............../...............
วันที่........./............../...............
วันที่........./............../...............
คาธรรมเนียม..................บาท
คาธรรมเนียม..................บาท
คาธรรมเนียม..................บาท
ใบเสร็จรับเงินเลมที่....................
ใบเสร็จรับเงินเลมที่....................
ใบเสร็จรับเงินเลมที่....................
เลขที่...........ลงวันที่........./........./......... เลขที่...........ลงวันที่........./........./......... เลขที่...........ลงวันที่........./........./.........
โดยมีเงื่อนไขเฉพาะ............................... โดยมีเงื่อนไขเฉพาะ............................... โดยมีเงื่อนไขเฉพาะ...............................
(ลงชื่อ).............................
(ลงชื่อ).............................
(ลงชื่อ).............................
(นายไพโรจน พิกุลทอง)
(นายไพโรจน พิกุลทอง)
(นายไพโรจน พิกุลทอง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางงอน นายกองคการบริหารสวนตําบลบางงอน นายกองคการบริหารสวนตําบลบางงอน
การชําระคาธรรมเนียม
การชําระคาธรรมเนียม
การชําระคาธรรมเนียม
ครั้งที่...............ประจําป.................
ครั้งที่...............ประจําป.................
ครั้งที่...............ประจําป.................
ชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป
วันที่........./............../...............
วันที่........./............../...............
วันที่........./............../...............
คาธรรมเนียม..................บาท
คาธรรมเนียม..................บาท
คาธรรมเนียม..................บาท
ใบเสร็จรับเงินเลมที่....................
ใบเสร็จรับเงินเลมที่....................
ใบเสร็จรับเงินเลมที่....................
เลขที่...........ลงวันที่........./........./......... เลขที่...........ลงวันที่........./........./......... เลขที่...........ลงวันที่........./........./.........
โดยมีเงื่อนไขเฉพาะ............................... โดยมีเงื่อนไขเฉพาะ............................... โดยมีเงื่อนไขเฉพาะ...............................
(ลงชื่อ).............................
(ลงชื่อ).............................
(ลงชื่อ).............................
(นายไพโรจน พิกุลทอง)
(นายไพโรจน พิกุลทอง)
(นายไพโรจน พิกุลทอง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางงอน นายกองคการบริหารสวนตําบลบางงอน นายกองคการบริหารสวนตําบลบางงอน

แบบ สอ.๕
เลขที่รับ.............../...............
คําขอตออายุใบอนุญาต
จัดตั้ง สถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร

เลขที่......................

เขียนที่...................................................
วันที่...............เดือน.............................พ.ศ........................
ขาพเจา บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ..............................................อายุ...........ป สัญชาติ................
อยูบาน/สํานักงาน เลขที่.....................ถนน..................................หมูที่..................ตําบล...................................
อําเภอ.....................................จังหวัด........................................โทรศัพท.............................................................
ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้ง
สถานที่จําหนายอาหาร
สถานที่สะสมอาหาร ตอ
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางงอน โดยใชสถานประกอบกิจการวา...........................................................
พื้นที่ประกอบการ...........................ตารางเมตร จํานวน คนงาน..................คน ตั้งอยู ณ เลขที่....................
ถนน..................................หมูท ี่............ตําบล......................อําเภอ........................จังหวัด...................................
พรอมคําขอนี้ไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ
๑) ใบอนุญาตเดิม
๒) ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต ผูชวยจําหนายอาหาร และผูปรุงอาหาร
๓) ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย (ถามี)
๔) ........................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ

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

แบบ สอ.๖
เลขที่รับ.............../...............

คําขอชําระคาธรรมเนียมประจําป

เลขที่..........................

เขียนที่...................................................
วันที่...........เดือน........................พ.ศ.................
ขาพเจา บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ..............................................อายุ...........ป สัญชาติ................
อยูบาน/สํานักงาน เลขที่.....................ถนน..................................หมูที่..................ตําบล...................................
อําเภอ.....................................จังหวัด........................................โทรศัพท.............................................................
ขอยื่นคําขอชําระคาธรรมเนียมประจําปหนังสือรับรองการจัดตั้ง
สถานที่จําหนายอาหารประเภท..................................................... สถานที่สะสมอาหาร
ตอ นายกองคการบริหารสวนตําบลบางงอน โดยใชสถานประกอบกิจการวา...................................................
พื้นที่ประกอบการ.............................ตารางเมตร จํานวน คนงาน..................คน ตั้งอยู ณ เลขที่..................
ถนน..................................หมูท ี่............ตําบล......................อําเภอ........................จังหวัด...................................
พรอมคําขอนี้ไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ
๑) ใบอนุญาตเดิม
๒) ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต ผูชวยจําหนายอาหาร และผูปรุงอาหาร
๓) ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย (ถามี)
๔) .........................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ

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

แบบ สอ.๗
เลขที่รับ.............../..................
คําขออนุญาตการตาง ๆ
เกี่ยวกับ สถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร

เลขที่...................

เขียนที่...................................................
วันที่..................เดือน.............................พ.ศ.....................
ขาพเจา .....................................................................................อายุ.............ป สัญชาติ......................
อยูบาน/สํานักงาน เลขที่.................ถนน.......................................หมูที่.................ตําบล....................................
อําเภอ..........................................จังหวัด..................................................โทรศัพท..............................................
ขอยื่นคําขออนุญาตการตาง ๆ เกี่ยวกับ
สถานที่จําหนายอาหาร ประเภท...................................................... สถานที่สะสมอาหาร
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลบางงอน โดยมีความประสงค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..................................................ผูขออนุญาต
(...................................................)
ความเห็น
............................................................
............................................................
............................................................

คําสั่ง
............................................................
............................................................
............................................................

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

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

