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ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด 
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร  พ.ศ.2553 

*************************** 
  ตามที่เทศบาลต าบลหนองลาด ได้ออกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง สถานที่
จ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ.2553 โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลหนองลาดในการ
ประชุมสภาสามัญที่ 3/2553 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2553 และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร แล้วนั้น 
 

  เทศบาลต าบลหนองลาด จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง สถานที่
จ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ.2553 รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติต าบลหนองลาด 

เรื่อง  สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.2553 
******************************** 

 

หลักการ 
ให้มเีทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด  ว่าด้วยสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม 

อาหาร 
 

เหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  มาตรา 40 ,48 , 50 ,54 , 58 , 63 
และมาตรา  65  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจ าหน่ายอาหาร  และการสะสมอาหาร  
ประกอบมาตรา  60  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.
2546  บัญญัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติต าบล  จึงจ าเป็นต้องตราเป็นเทศบัญญัติต าบลนี้ 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด 
เรื่อง  สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.2553 

************************************* 
  โดยที่เป็นสมควรตราเทศบัญญัติต าบลว่าด้วยสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  
ในเขตเทศบาลต าบลหนองลาด 
  อาศัยอ านาจตามความนัย  มาตรา  60  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2537 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2546  ประกอบกับมาตรา 40 ,48 , 50 ,54 , 58 , 63 และมาตรา  65 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2536  ออกตามความนัย
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  เทศบาลต าบลหนองลาด โดยได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลต าบลหนองลาด และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  จึงตราเทศบัญญัติต าบลขึ้นไว้  
ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  1  เทศบัญญัตินี้  เรียกว่า  “ เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด  เรื่อง  สถานที่
จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.2553 ” 
  ข้อ  2  เทศบัญญัตินี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ส านักงานเทศบาล
ต าบลหนองลาดแล้วภายในเจ็ดวัน 
  ข้อ  3  ในเทศบัญญัตินี้ 
   “ อาหาร”  หมายความว่า  ของกินหรือเครื่องค้ าจุนชีวิต  ได้แก่   
   (1)  วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย  ว่าด้วยการนั้นแล้วแต่กรณี 
   (2)  วัตถุที่มุ่งหมายส าหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารรวมทั้งวัตถุเจือ
ปนอาหาร  สี  และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส 
   “ สถานที่จ าหน่ายอาหาร” หมายความว่า  สถานที่หรือบริเวณใดๆ  ที่มิใช่ที่หรือทาง
สาธารณะ  ที่จัดไว้  เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จ  และจ าหน่ายให้กับผู้ซื้อสามารถบริโภคได้
ทันที  ทั้งนี้  ไมว่่าจะเป็นการจ าหน่าย  โดยจัดให้มีบริเวณไว้ส าหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือน าไปบริโภคที่
อ่ืนก็ตาม 
   “ สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า  อาคารสถานที่หรือบริเวณใดๆ  ที่มิใช่ที่หรือ
ทางสาธารณะ  ที่จัดไว้ส าหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใด  
ซึ่งผู้ซื้อต้องน าไปท า  ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคภายหลัง 
   “ ที่สาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์  หรือใช้สัญจรได ้
   “ เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาด 
   “ เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้ง ให้
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535   
  ข้อ  4  ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด  
ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองร้อยตารางกิโลเมตร  ต้องแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งต่อการจัดตั้ง 
  ข้อ  5  ความในข้อ  4  ไม่ใช้ข้อบัญญัติแก่การประกอบการ  ดังนี้ 

(1) การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(2) การขายของในตลาด 
(3) การจ าหน่ายสินค้าในที่  หรือทางสาธารณะ 

ข้อ  6  ผู้จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร  ต้องจัดสถานที่ให้ 
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ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  และเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังต่อไปนี้ 
   ก.สถานที่สะสมอาหาร 
   (1)  ไม่ตั้งบริเวณท่ีน่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
   (2)  พื้นที่ท าด้วยวัตถุถาวร  ท าความสะอาดง่าย 
   (3)  จัดให้มีระบบการระบายน้ าอย่างเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์
มาตรฐานที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขก าหนด 
   (4)  จัดให้มีแสงสว่างและทางระบายอากาศเพียงพอ  และถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขก าหนด 
   (5)  จัดให้มีส้วมจ านวนเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานที่
เจ้าพนักงานสาธารณสุขก าหนด 
   (6)  จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยแลสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเพียงพอตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขก าหนด 
   (7)  ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ  ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขและค าสั่งพนักงานท้องถิ่น  รวมระเบียบ  ข้อบังคับและค าสั่งเทศบาลต าบลหนองลาด 
   ข.สถานที่จ าหน่ายอาหาร 
   (1)  จัดสถานที่ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ก.(1) (6) 
   (2)  จัดให้มีโต๊ะ  เก้าอ้ี  หรือที่นั่งอย่างอ่ืน  ซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และเป็น
ระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 
   (3)  ผนังและบริเวณ  ที่ปรุงอาหาร  ต้องมีพ้ืนที่ท าความสะอาดง่าย 
   (4)  จัดให้มีภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการท า  ประกอบ  ปรุง  เก็บ  
และการบริโภคอาหารไว้เพียงพอ  ปลอดภัยและถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานที่ เทศบาลต าบล
หนองลาดก าหนด 
   (5)  จัดให้มีบริเวณและที่ส าหรับท าความสะอาดภาชนะ  ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้
ต่างๆ ให้เพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  เพ่ือใช้ในการนั้นโดยเฉพาะ  จัดให้มีที่ส าหรับล้างมือ  
พร้อมอุปกรณ์จ านวนเพียงพอ 
   (6)  จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร าคาญ
เนื่องจากการจ าหน่าย  ท า  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 
   (7)  จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย  ตามค าแนะของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและค าสั่ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
   (8)  ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ  ตามค าแนะน า  ของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข  และค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และค าสั่งของเทศบาลต าบลหนองลาด 
  ข้อ 7  ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง  ต้องดูแลรักษาสถานที่จ าหน่ายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหารที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
   (1)  รักษาสถานที่ให้สะอาดอยู่เสมอ  รวมทั้งจัดให้มีการป้องกันและก าจัดสัตว์น าโรค 
   (2)  ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาด  ที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ไม่ให้เป็น
ที่เพาะพันธุ์แมลงและสัตว์น าโรคได้  และต้องมีการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามสุขลักษณะ 
   (3)  รักษาส้วมให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
   (4)  จัดสิ่งของเครื่องใช้  และอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาให้สะอาด
อยู่เสมอ 
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   (5)  ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ  ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขและค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับและค าสั่งเทศบาลต าบลหนองลาด 
  ข้อ  8  ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือสั่งการแจ้ง  จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารต้องปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง  ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ์  น้ าใช้  และของใช้อ่ืนๆ  รวมทั้ง
สุขลักษณะส่วนบุคคล  ของผู้จ าหน่ายอาหาร  ผู้ปรุงอาหารและผู้ใช้บริการ ดังต่อไปนี้ 
   (1)  วางเก็บอาหารก่อนปรุงในที่สะอาดถูกสุขลักษณะ รวมทั้งจัดให้มีการป้องกัน
สัตว์น าโรคในสถานที่นั้น 
   (2)  ใช้เครื่องปกปิดอาหาร  รวมทั้งภาชนะและอุปกรณ์  เครื่องใช้ต่างๆ  ที่ใช้ในการ
ท าประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร  เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตลอดจนรักษาเครื่อง
ปกปิดนั้น  ให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
   (3)  น้ าแข็งส าหรับให้บริโภคต้องจัดเก็บไว้ในภาชนะที่ถูกสุขลักษณะ  สามารถ
ป้องกันสิ่งปนเปื้อนได้  และสามารถน าอาหารหรือสิ่งของอ่ืนใดแช่หรือเก็บรวมไว้ด้วยกัน 
   (4)  การทุบ  บดน้ าแข็ง  ต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ  และสะอาดอยู่เสมอ  รวมทั้ง
ป้องกันมิให้เสียงเป็นเหตุร าคาญแก่ผู้อื่น 
   (5)  ในกรณีที่มีผ้าเช็ดหน้าให้บริการ  ต้องท าความสะอาดและผ่านความร้อน  ฆ่า
เชื้อโรคหรือกรรมวิธีอ่ืนใด  ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
   (6)  จัดให้มีน้ าสะอาดไว้ให้เพียงพอ 
   (7)  ใช้ภาชนะหรือวัตถุที่สะอาด  ปลอดภัยส าหรับปรุงใส่หรือห่ออาหารหรือน้ าแข็ง  
โดยรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 
   (8)  ผู้จ าหน่าย  ผู้ปรุงอาหาร  และให้บริการต้องแต่งกายให้สะอาดและปฏิบัติตนให้
ถูกต้องด้วยสุขลักษณะส่วนบุคคล 
   (9)  อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบอาหาร  ต้องมีหลักฐานแสดงว่าสามารถใช้
ประกอบการได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
   (10)  ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง  ต้องไม่เป็นโรคติดต่อและไม่
จ้างหรือบุคคลที่ป่วยหรือมีเหตุควรเชื่อว่าเป็นโรคติดต่อ  จ าหน่าย  ท า  ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร 
   (11)  ผู้ใดประสงค์จะตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารในอาหาร
หรือพ้ืนที่ใด  ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตร  ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต  ตามแบบ  สอ.1  ต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น  พร้อมกับหลักฐานต่างๆ  ตามที่เทศบาลต าบลหนองลาด ก าหนด 
   ในกรณีสถานที่  ตามวรรคหนึ่ง  มีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร  ให้ยื่นค าขอรับ
หนังสือรับรองการแจ้ง  ตามแบบ  สอ.2   ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมหลักฐานต่างๆ  ตามที่เทศบาลต าบล
หนองลาดก าหนด 
  ข้อ  12  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ
อนุญาตหรือค าขอรับหนังสือรับรองการแจ้งแล้ว  ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการ  และเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้  ให้ออกใบอนุญาตตามแบบ  สอ.3  หรือ
หนังสือรับรองการแจ้ง  ตามแบบ  สอ.4  แล้วแต่กรณี 
  ข้อ  13  เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ตามแบบ สอ.5 ก่อนใบอนุญาต สิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการ
ต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อใบอนุญาต  หากมิได้ช าระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
จะต้องช าระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก ร้อยละยี่สิบ  ของธรรมเนียมที่ค้างช าระ 
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  ข้อ  14  ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นประจ าทุกปีตลอดระยะเวลาที่
ยังด าเนินกิจการนั้น  โดยยื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียมประจ าปี  ตามแบบ สอ.6 ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  พร้อม
หลักฐานต่างๆตามท่ีเทศบาลต าบลหนองลาดก าหนด  และให้ช าระค่าธรรมเนียมก่อนครบรอบในแต่ละปี  หาก
มิได้ช าระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด  จะต้องช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบ ของค่าธรรมเนียมที่
ค้างช าระ เว้นแต่ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
  ข้อ  15  ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขต
อ านาจของเทศบาลต าบลหนองลาด 
  ข้อ  16  เมื่อผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ไม่ประสงค์จะประกอบการ
ต่อไปให้ยื่นค าขอบอกเลิกด าเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ สอ.7 
  ข้อ  17  หากผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง  ประสงค์จะแก้ไขรายการใน
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ สอ.7 
  ข้อ  18  หากปรากฏว่า  ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง สูญหาย  ถูกท าลายหรือ
ช ารุดในสาระส าคัญ  ผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งแล้วแต่กรณี  จะต้องยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง  ต่อเจาพนักงานท้องถิ่น  ตามแบบ สอ.7  ภายในสิบห้าวัน  นับ
แต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญแล้วแต่กรณีพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(1)  เอกสารการแจ้งความต่อสถานีต ารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกท าลาย 
(2)  ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิม  กรณีช ารุดในสาระส าคัญ 
ข้อ  19  การออกใบแทนใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง ให้เจ้าพนักงาน 

ท้องถิ่นด าเนินการตามเกณฑ์ วิธีและเงื่อนไขดังนี้ 
            (1) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  สอ.3  หรือการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง  
ให้ใช้แบบ สอ.4  โดยประทับตราสีแดงค าว่า “ใบแทน” ก ากับไว้ด้วย และให้มีวัน  เดือน  ปี ที่ออกใบแทน
พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้น
ขั้วใบแทน 

(2)  ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 
(3)  บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  หรือต้นข้ัวหนังสือรับรองการแจ้งเดิม ระบ ุ

สาเหตุการสูญหาย  หรือช ารุดในสาระส าคัญของใบอนุญาตเดิมหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิมแล้วแต่กรณี  
และลงเล่ม  เลขท่ี  ปี  ของใบแทน 

ข้อ  20  ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ให้จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร  
หรือสถานที่สะสมอาหาร  ต้องแสดงใบอนุญาต  หรือหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ 
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ  21  ให้ใช้แบบพิมพ์ต่างๆ  ตามที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตติ าบลนี้  ดังต่อไปนี้ 
(1) ค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารให้ใช้แบบ สอ.1 
(2) ค าขอรับหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารให้ใช้ 

แบบ  สอ.2 
  (3)  ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารให้ใช้แบบ สอ.3 

(4)  หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร ให้ใช้ 
แบบ  สอ.4 

(5) ค าขอต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารให้ 
ใช้แบบ  สอ.5 

(6) ค าขอช าระค่าธรรมเนียมประจ าปี  หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่าย 
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อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ให้ใช้แบบ  สอ.6 
(7)  ค าขออนุญาตการต่างๆให้ใช้แบบ สอ.7 
ข้อ  22  ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารไม่ 

ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัติต าบลนี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้คราวหนึ่ง
ไม่เกินสิบห้าวัน 

กรณีถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาแล้วสองครั้ง  และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้ 

ข้อ  23  ในกรณีด าเนินการจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน 
อาคารหรือพ้ืนที่ใด  ซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด  โดยมิได้แจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น  ตามข้อ  4  และเคยได้รับโทษตามเทศบัญญัติต าบลนี้  เพราะเหตุที่ฝ่าฝืนด าเนินกิจการโดย
มิได้แจ้งขอหนังสือรับรองการแจ้ง  ต่อเจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่ง  หากฝ่าฝืนด าเนินการดังกล่าว
หยุดด าเนินกิจการไว้  จนกว่าจะได้ด าเนินการแจ้งขอหนังสือรับรองการแจ้งต่อเจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นตามข้อ 
1  ถ้ายังฝ่าฝืนอีก  ให้เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นมีอ านาจสั่งห้ามด าเนินกิจการนั้นไว้ตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่
เกินสองป ี

ข้อ  24  ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติต าบลนี้  ในข้อ  4  มีความผิดตามมาตรา  72  แห่ง 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 

ข้อ  25  ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติต าบลนี้  ในข้อ 6  ข้อ 7  หรือ ข้อ 9  มีความผิดตามมาตรา 
73  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 

ข้อ  26  ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติต าบลนี้  ในข้อ 18  หรือ  ข้อ 20  มีความผิดตามมาตรา  
83  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 

ข้อ  27  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใด  ด าเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ  22  
วรรคหนึ่ง  มีความผิดตามาตรา  84  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 

ข้อ  28  บรรดาใบอนุญาตค้าอาหารหรือน้ าแข็งในสถานที่เอกชน  ที่ได้ออกก่อนวันใช้เทศ 
บัญญัติต าบลนี้  ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุในใบอนุญาตนั้น 

ข้อ  29  ให้นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาด  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ 
ต าบลนี้  และให้มีอ านาจตามระเบียบ ข้อบัญญัติหรือค าสั่ง  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติต าบลนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 22 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2553 
 

  
-  อนุมัติ 
 

               

        (นายธวัช  ศิริวัธนนุกูล) 
นายอ าเภอวาริชภูมิ  ปฏิบัติราชการแทน 
     ผูว้่าราชการจังหวัดสกลนคร 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้ายเทศบัญญัติต าบลหนองลาด 
เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. 2553 

 

ล าดับ รายการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อปี  (บาท) 
1 
 
 
 
 
 
 
 

2 

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่
จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไม่
เกิน สองร้อยตารางเมตร  และมิใช่เป็นการขายของในตลาด 
-  พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน  10  ตารางเมตร 
-  พ้ืนที่ประกอบการเกิน  10  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  50  ตารางเมตร 
-  พ้ืนที่ประกอบการเกิน  50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  100  ตารางเมตร 
-  พ้ืนที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน  200  ตารางเมตร 
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกิน สองร้อยตารางเมตร  
และมิใช่เป็นการขายของในตลาด 
-  พ้ืนที่ประกอบการเกิน 200 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน  300  ตารางเมตร 
-  พ้ืนที่ประกอบการเกิน  300  ตารางเมตรขึ้นไป 
 

 
 

 
50 

100 
200 
300 

 
 
 

400 
500 
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แบบ สอ. 1 
เลขที่รับ................/...................      เลขที่.......................... 

 
ค าขอรับ 

ใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร 
เขียนที่.................................................... 

วันที่............เดือน...............................พ.ศ.................... 
 
ข้าพเจ้า.............................................................................อายุ............................ปี สัญชาติ................... 
อยู่บ้านเลขท่ี....................หมู่ที่.................ตรอก / ซอย...........................ถนน............................................ 
ต าบล / แขวง .................................อ าเภอ / เขต ..................................จังหวัด....................................... 
โทรศัพท.์........................................................... 
ขอยื่นค าขอรับใบอนญุาตจัดตั้ง � สถานที่จ าหน่ายอาหาร � สถานที่สะสมอาหาร 
ต่อนายกเทศมนตรีต าบลหนองลาด  โดยใช้ชื่อสถานที่ประกอบกิจการว่า..............................................  
พ้ืนที่ประกอบการ....................ตารางเมตร    จ านวนคนงาน....................คน  
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ..........................หมู่ที่.........ต าบล ..........................อ าเภอ..........................จังหวัด
................................โทรศัพท์....................... 
พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
3. ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ของสถานประกอบการ 
4. ใบรับรองแพทย์ ของผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ช่วยจ าหน่วยอาหาร และผู้ปรุงอาหาร 
5. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 

แผนที่ตั้งสถานที่ประกอบการพอสังเขป 
 
 
 
 
 
 

ขอรับรองว่าข้อความในแนบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
(..........................................................) 
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แบบ สอ. 2 
เลขที่รับ................/...................       เลขที่.......................... 

 
ค าขอรับ 

หนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้ง สถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร 
เขียนที่.................................................... 

วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ.................... 
 
ข้าพเจ้า...............................................................................อายุ............................ปี สัญชาติ................... 
อยู่บ้านเลขท่ี...........หมู่ที.่..........ตรอก / ซอย......................................ถนน............................................... 
ต าบล / แขวง ..................................อ าเภอ / เขต ...................................จังหวัด....................................... 
โทรศัพท.์........................................................... 
ขอยื่นค าขอรับหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้ง � สถานที่จ าหน่ายอาหาร  � สถานที่สะสมอาหาร 
ต่อนายกเทศมนตรีต าบลหนองลาด  โดยใช้ชื่อสถานที่ประกอบกิจการว่า........................................... 
พ้ืนที่ประกอบการ.....................ตารางเมตร    จ านวนคนงาน...................คน  
ตั้งอยู่ ณ เลขที่...............หมู่ที่............ต าบล........................อ าเภอ........................จังหวัด..........................
โทรศัพท.์........................... 
พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
3. ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ของสถานประกอบการ 
4. ใบรับรองแพทย์ ของผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ช่วยจ าหน่วยอาหาร และผู้ปรุงอาหาร 
5. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 

แผนที่ตั้งสถานที่ประกอบการพอสังเขป 
 
 
 
 
 
 
ขอรับรองว่าข้อความในแนบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
(..........................................................) 
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แบบ สอ. 3 
 
 

ใบอนุญาต 
จัดตั้ง สถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร 

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

อนุญาตให.้...................................................................อายุ....................ปี สัญชาติ..................... 
อยู่บ้าน / ส านักงานเลขท่ี.............หมู่ที.่..........ตรอก / ซอย............................ถนน................................... 
ต าบล / แขวง ..............................อ าเภอ / เขต ................................... จังหวัด.......................................... 
โทรศัพท.์......................................................... 
ข้อ 1. ด าเนินการจัดตั้ง � สถานที่จ าหน่ายอาหาร � สถานที่สะสมอาหาร 
ประเภท............................................................พ้ืนที่ประกอบการ.........................................ตารางเมตร 
ค่าธรรมเนียม................บาท  ใบเสร็จรับเงินเล่มที.่......เลขที่......ลงวันที่.......เดือน.................พ.ศ............... 
โดยใช้ชื่อสถานที่ประกอบกิจการว่า................................................................  จ านวนคน....................คน 
ตั้งอยู่ ณ เลขที.่..........หมู่ที่...........ต าบล...................อ าเภอ.......................จังหวัด.................................... 
โทรศัพท.์.....................................โทรสาร...................................... 
ข้อ 2. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
(1) ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติต าบลหนองลาด  เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 
2553 
(2).......................................................................................................................... ... 
 

ใบอนุญาตฉบับนี้  ให้ใช้ได้จนถึงวันที่.......................เดือน............................พ.ศ. ......................... 
 

ออกให้ ณ วันที่..............เดือน...........................พ.ศ............................  
 
ลงชื่อ.........................................     ลงชื่อ................................................ 
(..................................................)     (.......................................... ..............) 
             ผู้รับเงิน                 นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาด 
 
 
ค าเตือน  
1) ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต 
2) ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้น ต้องช าระค่าปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 
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แบบ สอ. 4 

 
 

หนังสือรับรองการแจ้ง 
จัดตั้ง สถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร 

 
เล่มที่.....................เลขที่.........................ปี........................... 
ออกหนังสือรับรองการแจ้งให้...........................................................อายุ................ปี สัญชาติ................... 
อยู่บ้าน / ส านักงานเลขท่ี..............หมู่ที.่...........ตรอก / ซอย............................ถนน.................................. 
ต าบล / แขวง ...........................อ าเภอ / เขต ..............................จังหวัด.................................................. 
โทรศัพท.์......................................................... 
ข้อ 1. ด าเนินการจัดตั้ง � สถานที่จ าหน่ายอาหาร � สถานที่สะสมอาหาร 
ประเภท.........................................................พ้ืนที่ประกอบการ.............................................ตารางเมตร 
ค่าธรรมเนียม.................บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที.่.......เลขที่........ลงวันที่.......เดอืน....................พ.ศ......... 
โดยใช้ชื่อสถานที่ประกอบกิจการว่า..................................................................จ านวนคน.........................คน 
ตั้งอยู่  ณ เลขที.่..........หมู่ที่........ต าบล...................อ าเภอ.........................จังหวัด.................................... 
โทรศัพท.์.....................................โทรสาร...................................... 
ข้อ 2. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติต าบลหนองลาด  เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 
2553 
(2).......................................................................................................................... ... 
 

ใบอนุญาตฉบับนี้  ให้ใช้ได้จนถึงวันที่.......................เดือน...........................พ.ศ. .................. 
 

ออกให้ ณ วันที่..............เดือน...........................พ.ศ............................  
 
ลงชื่อ.........................................     ลงชื่อ................................................ 
(..................................................)     (........................................................)  
            ผู้รับเงิน                  นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาด 
 
 
ค าเตือน  
1) ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต 
2) ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้น ต้องช าระค่าปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 
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แบบ สอ. 5 
เลขที่รับ................/...................        เลขที่.................... 
 

ค าขอต่ออายุ 
ใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร 

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

วันที่............เดือน...............................พ.ศ.................... 
 
ข้าพเจ้า...............................................................................อายุ............................ปี สัญชาติ................... 
อยู่บ้านเลขท่ี...........หมู่ที.่........ตรอก / ซอย.................................ถนน...................................................... 
ต าบล / แขวง ..............................อ าเภอ / เขต........................................จังหวัด...................................... 
โทรศัพท.์......................................................... 
ขอยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้ง  
� สถานที่จ าหน่ายอาหาร � สถานที่สะสมอาหาร 
ต่อนายกเทศมนตรีต าบลหนองลาด  โดยใช้ชื่อสถานที่ประกอบกิจการว่า....................................................... 
พ้ืนที่ประกอบการ.........................ตารางเมตร จ านวนคนงาน...............คน ตั้งอยู่ ณ เลขที.่...................... 
หมู่ที.่.........ต าบล......................อ าเภอ.....................จังหวัด..............................โทรศัพท.์......................... 
พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
1. ใบอนุญาตเดิม 
2. ใบรับรองแพทย ์ของผู้ได้รับอนุญาต ผู้ช่วยจ าหน่วย และผู้ปรุงอาหาร 
3. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
4. ................................................................................................................................. 
 

ขอรับรองว่าข้อความในแนบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
(.......................................................) 
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-2- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที.่................ประจ าปี................ 
ช าระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
วันที่................/.................../................ 
ค่าธรรมเนียม................................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.........เลขที.่.......... 
ลงวันที่........./.................../................... 
โดยมีเงื่อนไขเฉพาะ............................. 
(ลงชื่อ)....................................... 
(................................................... .......) 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาด 

ครั้งที.่................ประจ าปี................ 
ช าระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
วันที่................/.................../................ 
ค่าธรรมเนียม................................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที.่........เลขที.่.......... 
ลงวันที่........./.................../................... 
โดยมีเงื่อนไขเฉพาะ............................. 
(ลงชื่อ)....................................... 
(..........................................................)  
นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาด 

ครั้งที.่................ประจ าปี................ 
ช าระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
วันที่................/.................../................ 
ค่าธรรมเนียม................................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.........เลขที.่.......... 
ลงวันที่........./.................../................... 
โดยมีเงื่อนไขเฉพาะ............................. 
(ลงชื่อ).......................................  
(..........................................................)  
นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาด 

ครั้งที.่................ประจ าปี................ 
ช าระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
วันที่................/.................../................ 
ค่าธรรมเนียม................................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.........เลขที.่.......... 
ลงวันที่........./.................../................... 
โดยมีเงื่อนไขเฉพาะ............................. 
(ลงชื่อ)....................................... 
(..........................................................)  
นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาด 

ครั้งที.่................ประจ าปี................ 
ช าระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
วันที่................/.................../................ 
ค่าธรรมเนียม................................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที.่........เลขที.่.......... 
ลงวันที่........./.................../................... 
โดยมีเงื่อนไขเฉพาะ............................. 
(ลงชื่อ)....................................... 
(..........................................................)  
นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาด 

ครั้งที.่................ประจ าปี................ 
ช าระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
วันที่................/.................../................ 
ค่าธรรมเนียม................................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.........เลขที.่.......... 
ลงวันที่........./.................../................... 
โดยมีเงื่อนไขเฉพาะ............................. 
(ลงชื่อ).......................................  
(..........................................................)  
นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาด 
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แบบ สอ. 6 
 
เลขที่รับ................/...................        เลขที่.......................... 
 

ค าขอช าระค่าธรรมเนียมประจ าปี 
หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร 

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

วันที่............เดือน...............................พ.ศ.................... 
 
ข้าพเจ้า...............................................................................อายุ...........................ปี สัญชาติ................... 
อยู่บ้านเลขท่ี....................หมู่ที่...........ตรอก / ซอย..............................ถนน.............................................. 
ต าบล / แขวง ................................อ าเภอ / เขต .....................................จังหวัด...................................... 
โทรศัพท.์........................................................... 
ขอยื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียมประจ าปีหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้ง 
� สถานที่สะสมอาหาร  � สถานที่จ าหน่ายอาหารประเภท............................................................. 
ต่อนายกเทศมนตรีต าบลหนองลาดโดยใช้ชื่อสถานที่ประกอบกิจการว่า............................................................... 
พ้ืนที่ประกอบการ.......................ตารางเมตร จ านวนคนงาน..............คน ตั้งอยู่ ณ เลขที.่......................... 
หมู่ที.่..........ต าบล.......................อ าเภอ.....................จังหวัด.............................โทรศัพท.์........................ 
พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
1. ใบอนุญาตเดิม 
2. ใบรับรองแพทย ์ของผู้ได้รับอนุญาต ผู้ช่วยจ าหน่วย และผู้ปรุงอาหาร 
3. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
4. ............................................................................................................... ............................. 
 

ขอรับรองว่าข้อความในแนบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

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

(....................................................) 
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แบบ สอ. 7 
 

เลขที่รับ................/...................        เลขที่.......................... 
 

ค าขออนุญาตการต่าง ๆ 
เกี่ยวกับสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร 

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

วันที่............เดือน...............................พ.ศ.................... 
 
ข้าพเจ้า..........................................................................อายุ............................ปี สัญชาติ................... 
อยู่บ้านเลขท่ี................หมู่ที่...........ตรอก / ซอย................................ถนน................................................ 
ต าบล / แขวง ..................................อ าเภอ / เขต ...................................จังหวัด..................................... 
โทรศัพท.์........................................................... 
โดยใช้ชื่อสถานที่ประกอบกิจการว่า......................................................................................................... 
พ้ืนที่ประกอบการ................ตารางเมตร จ านวนคนงาน................คน ตั้งอยู่ ณ เลขที.่........................... 
หมู่ที.่..........ต าบล..............................อ าเภอ..............................จังหวัด.................................................... 
โทรศัพท.์........................................... 
ขอยื่นค าขอต่อ นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาด  ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค.์........................................... 
 

ขอรับรองว่าข้อความในแนบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 


