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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใบอนุญำตจัดตัง้สถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรและสถำนที่สะสมอำหำรพืน้ท่ีเกิน 200 
ตำรำงเมตร 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: งานพฒันาจดัเก็บรายได้ กองคลงั องค์การบริหารสว่นต าบลบุง่หวาย อ าเภอวารินช าราบ 
                                  จงัหวดัอบุลราชธานี 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน:การขอใบอนญุาตจดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารพืน้ท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:งานพฒันาจดัเก็บรายได้ กองคลงั องค์การบริหารสว่นต าบลบุง่หวาย 

อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี
เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) 
2) 

พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๖ 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: พืน้ท่ีต าบลบุง่หวาย 

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 30 วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบอนญุาตจดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารพืน้ท่ีเกิน 
200 ตารางเมตรสยามส าเนาคูมื่อประชาชน 02/09/2015 15:53  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายหมู่ที ่1 ต าบลบุ่งหวายอ าเภอวารินช าราบจงัหวดั

อบุลราชธานี 34310/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
 1. หลกัเกณฑ์วิธีการ 
  ผู้ใดประสงค์ขอใบอนญุาตจดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารพืน้ท่ีเกิน200 ตารางเมตรและ
มิใชเ่ป็นการขายของในตลาดต้องย่ืนขออนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบก่อนการ
จดัตัง้โดยย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกฎหมายก าหนดพร้อมทัง้เอกสารประกอบการขออนญุาตตามข้อบญัญตัิองค์การ
บริหารสว่นต าบลบุง่หวายเร่ืองสถานท่ีจ าหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารพ.ศ. ๒๕๕๖ก าหนด 
 2.เง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
     (1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 
    (2) ส าเนาใบอนญุาตหรือเอกสารหลกัฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
   (3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ตามข้อบญัญตัิองค์การบริหารสว่น
ต าบลบุง่หวายเร่ืองสถานท่ีจ าหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารพ.ศ. ๒๕๕๖ก าหนด 
      (4) อาคารท่ีใช้เป็นสถานท่ีประกอบการต้องมีหลกัฐานแสดงวา่สามารถใช้ประกอบการได้โดยถกูต้องตาม
กฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร 
      (5) ผู้ รับใบอนญุาตหรือผู้ รับหนงัสือรับรองการแจ้งต้องไม่เป็นโรคติดตอ่และไมจ้่างหรือใช้บคุคลท่ีป่วยหรือเหตุ
ควรเช่ือวา่เป็นโรคติดตอ่จ าหนา่ยท าประกอบปรุงเก็บอาหาร 
หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ใน
คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตย่ืนค าขอรับ
ใบอนญุาตจดัตัง้สถานท่ี
จ าหนา่ยอาหารและสถานท่ี
สะสมอาหารพืน้ท่ีเกิน 200 
ตารางเมตรพร้อมหลกัฐานท่ี
ท้องถ่ินก าหนด 
 

15 นาที งานพฒันา
จดัเก็บรายได้  
กองคลงั 
อบต.บุง่หวาย 
อ.วารินช าราบ 
จ.อบุลราชธานี 

 

2) 
การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ถกูต้องของค าขอและความ
ครบถ้วนของเอกสารหลกัฐาน

1 ชัว่โมง งานพฒันา
จดัเก็บรายได้  
กองคลงั 

(หากผู้ขอ
ใบอนญุาตไม่
แก้ไขค าขอหรือไม่
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ทนัที 
กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าท่ีแจ้งตอ่ผู้ ย่ืนค าขอให้
แก้ไข/เพิ่มเตมิเพ่ือด าเนินการ
หากไมส่ามารถด าเนินการได้
ในขณะนัน้ให้จดัท าบนัทกึ
ความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลกัฐานย่ืน
เพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดโดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้
ย่ืนค าขอลงนามไว้ในบนัทึกนัน้
ด้วย 
 
 

อบต.บุง่หวาย 
อ.วารินช าราบ 
จ.อบุลราชธานี 

สง่เอกสารเพิ่มเตมิ
ให้ครบถ้วนตามท่ี
ก าหนดในแบบ
บนัทกึความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าท่ีสง่คืนค า
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนงัสือถึงเหตแุหง่
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ (อทุธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัริาชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้าน
สขุลกัษณะ 
กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์
ด้านสขุลกัษณะเสนอพิจารณา
ออกใบอนญุาต 
กรณีไมถ่กูต้องตามหลกัเกณฑ์
ด้านสขุลกัษณะแนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสขุลกัษณะ 
 
 

20 วนั งานพฒันา
จดัเก็บรายได้  
กองคลงั 
อบต.บุง่หวาย 
อ.วารินช าราบ 
จ.อบุลราชธานี 

(กฎหมายก าหนด
ภายใน 
30 วนันบัแตว่นัท่ี
เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสขุพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตัริาชการทาง
ปกครอง (ฉบบัท่ี 
2) พ.ศ. 2557)) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

4) 

- 
 

การแจ้งค าสัง่ออกใบอนญุาต/
ค าสัง่ไมอ่นญุาต 
    1. กรณีอนญุาต 
มีหนงัสือแจ้งการอนญุาตแก่ผู้
ขออนญุาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนญุาตภายในระยะเวลาท่ี
ท้องถ่ินก าหนดหากพ้นก าหนด
ถือวา่ไมป่ระสงค์จะรับ
ใบอนญุาตเว้นแตจ่ะมีเหตหุรือ
ข้อแก้ตวัอนัสมควร 
     2. กรณีไมอ่นญุาต 
แจ้งค าสัง่ไมอ่อกใบอนญุาต
จดัตัง้สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร
และสถานท่ีสะสมอาหารพืน้ท่ี
เกิน 200 ตารางเมตรแก่ผู้ขอ
อนญุาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิใน
การอทุธรณ์ 
 
 

8 วนั งานพฒันา
จดัเก็บรายได้  
กองคลงั 
อบต.บุง่หวาย 
อ.วารินช าราบ 
จ.อบุลราชธานี 

(ในกรณีท่ีเจ้า
พนกังานท้องถ่ิน
ไมอ่าจออก
ใบอนญุาตหรือยงั
ไมอ่าจมีค าสัง่ไม่
อนญุาตได้ภายใน 
30 วนันบัแตว่นัท่ี
เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วนให้
ขยายเวลาออกไป
ได้อีกไมเ่กิน 2 
ครัง้ๆละไมเ่กิน 15 
วนัและแจ้งให้ผู้ ย่ืน
ค าขอทราบ
ภายใน 7 วนันบั
แตว่นัท่ีพิจารณา
แล้วเสร็จทัง้นีห้าก
เจ้าพนกังาน
ท้องถ่ินพิจารณา
ยงัไมแ่ล้วเสร็จให้
แจ้งเป็นหนงัสือให้
ผู้ ย่ืนค าขอทราบ
ถึงเหตแุหง่ความ
ลา่ช้าทกุ 7 วนั
จนกวา่จะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมส าเนาแจ้ง
ก.พ.ร. ) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

5) 

- 
 

ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสัง่อนญุาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาช าระ
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินก าหนด 
 
 

1 วนั งานพฒันา
จดัเก็บรายได้  
กองคลงั 
อบต.บุง่หวาย 
อ.วารินช าราบ 
จ.อบุลราชธานี 

(กรณีไมช่ าระตาม
ระยะเวลาท่ี
ก าหนดจะต้องเสีย
คา่ปรับเพิ่มขึน้อีก
ร้อยละ 20 ของ
จ านวนเงินท่ีค้าง
ช าระ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 วนั 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
 ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

- 0 1 ฉบบั - 

3) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 1 1 ฉบบั (กรณีผู้ขออนญุำต
เป็นนิติบคุคล) 

4) 
ใบมอบอ ำนำจ 
(ในกรณีท่ีมีกำร
มอบอ ำนำจ) 

- 1 1 ฉบบั - 

5) 

หลกัฐำนท่ีแสดง
กำรเป็นผู้ มี
อ ำนำจลงนำม
แทนนิติบคุคล 

- 1 1 ฉบบั - 
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15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ส ำเนำ
ใบอนญุำตตำม
กฎหมำยอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องเชน่
ส ำเนำ
ใบอนญุำตสิ่ง
ปลกูสร้ำงอำคำร
ตำมกฎหมำยวำ่
ด้วยกำรควบคมุ
อำคำรของสถำน
ประกอบกำร 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 

ใบรับรองแพทย์
ของผู้ขอรับ
ใบอนญุำตผู้ชว่ย
จ ำหนำ่ยอำหำร
และผู้ปรุงอำหำร 

- 1 0 ฉบบั - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตจัดตัง้สถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรและสถำนท่ีสะสมอำหำรพืน้ที่เกิน 200 

ตำรำงเมตรฉบับละไม่เกิน 3,000 บำทต่อปี ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย เรื่อง สถานที่
จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนด 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนท่ีท าการองค์การบริหารสว่นต าบลบุง่หวายหมายเลขโทรศพัท์ 045855255 หรือ 

www.bungwai.go.th หรือ Facebook องค์การบริหารสว่นต าบลบุง่หวาย 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 
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18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) บญัชีอตัราคา่ธรรมเนียม 
2) แบบค าขอรับใบอนญุาตแบบสม.1 
3) การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกลู 
4) แบบค าขอตอ่อายใุบอนญุาตแบบสม.3 
5) แบบค าขอใบอนญุาตทัว่ไปแบบสม.4 
6) ค าร้องขออนญุาตลงถงัขยะ 

 
19. หมำยเหตุ 
การแจ้งผลการพิจารณา 
 
19.1ในกรณีท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินไมอ่าจออกใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมีค าสัง่ไมอ่นญุาตได้ภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ี
เอกสารถกูต้องและครบถ้วนให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครัง้ๆละไมเ่กิน 15 วนัและให้แจ้งตอ่ผู้ ย่ืนค าขอทราบ
ภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
19.2 ในกรณีท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินพิจารณายงัไมแ่ล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 19.1 ให้แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ย่ืนค า
ขอทราบถึงเหตแุหง่ความลา่ช้าทกุ 7 วนัจนกวา่จะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อมส าเนาแจ้งก.พ.ร. ทราบทกุครัง้ 
 
 

วันท่ีพมิพ์ 03/09/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารสว่นต าบลบุง่หวาย

อ าเภอวารินช าราบจงัหวดั
อบุลราชธานีสถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 
เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

ล าดับที่ รายการ อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี (บาท) 
 
 

 
๑ 
 

๒ 
 
 

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 
สองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด 
พ้ืนที่ประกอบการเกิน  ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  ๘๐๐ ตาราง
เมตร 
พ้ืนที่ประกอบการเกิน  ๘๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป 
 
 

 
 
 

๖๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
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แบบ สอ.๑ 
เลขที่รับ…………/………… 

ค าขอรับ 
 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  
 

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

 ข้าพเจ้า…………………..……......…………………………อายุ…................………...ปี   สัญชาติ….........…………… 
อยู่บ้านเลขท่ี……………......…….หมู่ที่………...........…ตรอก/ซอย………………......………ถนน………………..........……… 
ต าบล/แขวง…………………….....……….........….อ าเภอ/เขต……......….......………………….จังหวัด………………......……. 
โทรศัพท์………………………………….. 
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาต จัดตั้ง  (  )  สถานที่จ าหน่ายอาหาร  (  )   สถานที่สะสมอาหาร 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย………………………………………………..............................………………….. 
โดยใช้ชื่อสถานที่ประกอบกิจการว่า……………………………………………………..................................……………………. 
พ้ืนที่ประกอบการ…………………............……..……ตารางเมตร    จ านวนคนงาน……………...............……...………คน 
ตั้งอยู่ ณ เลขที่……………........…….หมู่ที่……..............………ต าบล...........…………………….อ าเภอ……………………….. 
จังหวัด………………………………..โทรศัพท์………………………………………. 
 พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบรายการและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
3. ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 
4. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ช่วยจ าหน่ายอาหารและผู้ปรุงอาหาร 
5. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
6. ………………………………………………………………………………. 

 
 

 

 

  
 

ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

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

 

แผนท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการขอพอสังเขป 
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แบบ สอ.๒ 
เลขที่………………../………………….. 

ค าขอรับ 
หนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร 

 
เขียนที่…………………………………… 

วันที่……….เดือน………………….พ.ศ……………… 
 ข้าพเจ้า……………………...…….............………………..อายุ…..................……………ปี สัญชาติ………………… 
อยู่บ้านเลขท่ี……………........…….หมู่ที่….............………ตรอก/ซอย…............……………………ถนน……………………… 
ต าบล/แขวง…………………………...........…….อ าเภอ/เขต……….........………………….จังหวัด……….............……………. 
โทรศัพท์………………………………….. 
 ขอยื่นค าขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง  (  )  สถานที่จ าหน่ายอาหาร  (  )   สถานที่สะสมอาหาร 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย…………………..............................……………………………………………….. 
โดยใช้ชื่อสถานที่ประกอบกิจการว่า……………………………………………………..................................……………………. 
พ้ืนที่ประกอบการ…………………..……...................……ตารางเมตร    จ านวนคนงาน……........…………………...…คน 
ตั้งอยู่ ณ เลขที่………….........……….หมู่ที่……........………ต าบล………........…………….อ าเภอ……………........………….. 
จังหวัด………………………………..โทรศัพท์………………………………………. 
 พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบรายการและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 
3. ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 
4. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง  ผู้ช่วยจ าหน่ายอาหารและผู้ปรุงอาหาร 
5. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
6. ………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
  
 
 ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

(ลงชื่อ)……………………………………ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 
         (……………………………………..) 
 
 
 

 

แผนท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการขอพอสังเขป 
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แบบ สอ. ๓ 

 
ใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 

เล่มที่…………....เลขที่……/.......….... 
 

 อนุญาตให้………………………...................………………….อายุ…………............ปี  สัญชาต…ิ……....……… 
อยู่บ้านเลขท่ี…………….......หมู่ที…่…...........………ตรอก/ซอย………….............……………ถนน……………………… 
ต าบล/แขวง…………………....…………….อ าเภอ/เขต………………….....……….จังหวัด…………………..................…. 
โทรศัพท์………………………………….. 
 ข้อ ๑. ด าเนินการจัดตั้ง  (  )  สถานที่จ าหน่ายอาหาร  ( )  สถานที่สะสมอาหาร 
ประเภท………………………………......…….....……….พ้ืนที่ประกอบการ…………...................……………ตารางเมตร 
ค่าธรรมเนียม…….............……บาท  ใบเสร็จรับเงินเล่มที่…..……เลขที่……..…วันที่…….....เดือน…….………พ.ศ…….
โดยใช้ชื่อสถานที่ประกอบกิจการว่า…………………………………............................……..จ านวนคน……………….…คน 
ตั้งอยู่ ณ เลขที่………........………….หมู่ที่………..............……ต าบล……...........……………….อ าเภอ……………………….. 
จังหวัด……………...…………………..โทรศัพท์………………...……โทรสาร…………………………… 
 ข้อ ๒. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย ว่าด้วยสถานที่จ าหน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๖ 

(2) ………………………………………………………………….....................................……………………… 
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่………..............…..เดือน…………….....……………..พ.ศ….......…………… 

ออกให้  ณ วันที่..........………เดือน………….………………..พ.ศ……………………..... 
 
 
 ลงชื่อ………………………………..             ลงชื่อ………………………………….. 

       (……………………………….)                   (…………………………………) 
        ผู้รับเงิน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 
 
 
ค าเตือน ๑) ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต 
 ๒) ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ   มิฉะนั้นต้องช าระค่าปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๐ 
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แบบ  สอ. ๔ 

 
หนังสือรับรองการแจ้ง 

จัดตั้ง สถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร 
 

เล่มที่...…/เลขที่……ปี…….. 
 

 ออกหนังสือรับรองการแจ้งให้…………………………….........………อายุ…….............….ปี   สัญชาติ….....…… 
อยู่บ้านเลขท่ี…..........…………..หมู่ที่……............………ตรอก/ซอย….....….…………………ถนน….......…………………… 
ต าบล/แขวง……………….....……………….อ าเภอ/เขต…………..........……………….จังหวัด……………..................………. 
โทรศัพท์………………………………….. 
  ข้อ ๑. ด าเนินการจัดตั้ง  (  )  สถานที่จ าหน่ายอาหาร  ( )  สถานที่สะสมอาหาร 
ประเภท……………………………….............…………….พ้ืนที่ประกอบการ……...........…......…………………ตารางเมตร 
ค่าธรรมเนียม…........………บาท  ใบเสร็จรับเงินเล่มที่………....เลขที่……....…วันที่…….เดือน……………พ.ศ…...…
โดยใช้ชื่อสถานที่ประกอบกิจการว่า……………………………...........…………..จ านวนคน………………...............…คน 
ตั้งอยู่ ณ เลขที่………………….หมู่ที่…….................………ต าบล………..........…………….อ าเภอ…....…………………….. 
จังหวัด………………………………..โทรศัพท์………………………โทรสาร…………………………… 
 ข้อ ๒. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย ว่าด้วยสถานที่จ าหน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๖ 

(2) ………………………………………………………………………………………… 
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่………...........…..เดือน……………........……………..พ.ศ………….......…… 

ออกให้  ณ วันที่…..........……เดือน……………….....…………..พ.ศ……………………. 
 
  ลงชื่อ………………………………..  ลงชื่อ………………………………….. 

     (……………………………….)           (…………………………………) 
   ผู้รับเงิน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 
 
 
 
ค าเตือน ๑) ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต 
 ๒) ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ   มิฉะนั้นต้องช าระค่าปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๐  
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การช าระค่าธรรมเนียม 

ครั้งที่………….…ประจ าปี……………. 
ช าระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

วันที่…..….…./…..…………/………..... 
ค่าธรรมเนียม…………………...….บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่……..…เลขที่….….. 
ลงวันที่…………/……..……/……….… 
โดยมีเงื่อนไขเฉพาะ…………….……… 
……………………………………...….. 
……………………………………...…... 
………………………………..………... 
(ลงชื่อ)…………………………..……... 
(………………………...………..) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 

การช าระค่าธรรมเนียม 
ครั้งที่………….…ประจ าปี……………. 

ช าระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
วันที่…..….…./…..…………/………..... 
ค่าธรรมเนียม…………………...….บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่……..…เลขที่….….. 
ลงวันที่…………/……..……/……….… 
โดยมีเงื่อนไขเฉพาะ…………….……… 
……………………………………...….. 
……………………………………...…... 
………………………………..………... 
(ลงชื่อ)…………………………..……... 
(………………………...………..) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 

การช าระค่าธรรมเนียม 
ครั้งที่………….…ประจ าปี……………. 

ช าระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
วันที่…..….…./…..…………/………..... 
ค่าธรรมเนียม…………………...….บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่……..…เลขที่….….. 
ลงวันที่…………/……..……/……….… 
โดยมีเงื่อนไขเฉพาะ…………….……… 
……………………………………...….. 
……………………………………...…... 
………………………………..………... 
(ลงชื่อ)…………………………..……... 
(………………………...………..) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 

การช าระค่าธรรมเนียม 
ครั้งที่………….…ประจ าปี……………. 

ช าระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
วันที่…..….…./…..…………/………..... 
ค่าธรรมเนียม…………………...….บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่……..…เลขที่….….. 
ลงวันที่…………/……..……/……….… 
โดยมีเงื่อนไขเฉพาะ…………….……… 
……………………………………...….. 
……………………………………...…... 
………………………………..………... 
(ลงชื่อ)…………………………..……... 
(………………………...………..) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 

การช าระค่าธรรมเนียม 
ครั้งที่………….…ประจ าปี……………. 

ช าระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
วันที่…..….…./…..…………/………..... 
ค่าธรรมเนียม…………………...….บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่……..…เลขที่….….. 
ลงวันที่…………/……..……/……….… 
โดยมีเงื่อนไขเฉพาะ…………….……… 
……………………………………...….. 
……………………………………...…... 
………………………………..………... 
(ลงชื่อ)…………………………..……... 
(………………………...………..) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 

การช าระค่าธรรมเนียม 
ครั้งที่………….…ประจ าปี……………. 

ช าระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
วันที่…..….…./…..…………/………..... 
ค่าธรรมเนียม…………………...….บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่……..…เลขที่….….. 
ลงวันที่…………/……..……/……….… 
โดยมีเงื่อนไขเฉพาะ…………….……… 
……………………………………...….. 
……………………………………...…... 
………………………………..………... 
(ลงชื่อ)…………………………..……... 
(………………………...………..) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 
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แบบ  สอ.๕ 

เลขที่รับ...…../………   ค าขอต่ออายุ    เลขที่…………. 
ใบอนุญาตจัดตั้ง  สถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร 

 
เขียนที่……………………………....... 

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………….... 
 ข้าพเจ้า…………………..………………..........………………อายุ………..........…...ปี   สัญชาต…ิ…...........………… 
อยู่บ้านเลขท่ี……………......…….หมู่ที่……….................…ตรอก/ซอย…..........……………………ถนน……………………… 
ต าบล/แขวง………………..............……………….อ าเภอ/เขต……………......…………….จังหวัด…………….............………. 
โทรศัพท์………………………………….. 
 ขอยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต จัดตั้ง  (  )  สถานที่จ าหน่ายอาหาร  (  )   สถานที่สะสมอาหาร 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย………………………...........................………………………………………….. 
โดยใช้ชื่อสถานที่ประกอบกิจการว่า………………………………................................…………………………………………. 
พ้ืนที่ประกอบการ…………………..........................……..……ตารางเมตร    จ านวนคนงาน…….……………...………คน 
ตั้งอยู่ ณ เลขที่……......…………….หมู่ที่………….......…ต าบล………...........…………….อ าเภอ……….......……………….. 
จังหวัด………………………..........………..โทรศัพท์……………......………………………….  
 

 พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆมาด้วยแล้ว คือ 
1. ใบอนุญาตเดิม 
2. ใบรับรองแพทย์ ของผู้ได้รับอนุญาต ผู้ช่วยจ าหน่าย และผู้ปรุงอาหาร 
3. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขน มูลฝอย 
4. ………………………………………………………………………….. 
 
ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นจริงทุกประการ 
 
 

(ลงชื่อ)…………………..………ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
   (……………… ….………..) 
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แบบ  สอ.๖ 

เลขที่รับ...…../………    ค าขอช าระค่าธรรมเนียมประจ าปี           เลขที…่…… 
หนังสือรับรองการจัดตั้ง  สถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร 

 
เขียนที่……………………………....... 

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………….... 
 ข้าพเจ้า…………………..……………............…………………อายุ…................………...ปี   สัญชาต…ิ…………… 
อยู่บ้านเลขท่ี………………......….หมู่ที่............…………ตรอก/ซอย……...............…………………ถนน……………………… 
ต าบล/แขวง………………………………........อ าเภอ/เขต…...................……………………….จังหวัด………….....…………. 
โทรศัพท์…………………………………... 
 ขอยื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียมประจ าปี  หนังสือรับรองการจัดตั้ง      (  )    สถานที่จ าหน่ายอาหาร  (  
)   สถานที่สะสมอาหาร 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย………………………………..............................………………………………….. 
โดยใช้ชื่อสถานที่ประกอบกิจการว่า…………………………………………..................................………………………………. 
พ้ืนที่ประกอบการ…………………..…......................…..……ตารางเมตร    จ านวนคนงาน……………...……...………คน 
ตั้งอยู่ ณ เลขที่…………………...................หมู่ที…่…...............………ต าบล…………………….อ าเภอ……………………….. 
จังหวัด…………………………......……..โทรศัพท์……………………………………….  
 

 พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆมาด้วยแล้ว คือ 
1. ใบอนุญาตเดิม 
2. ใบรับรองแพทย์ ของผู้ได้รับอนุญาต ผู้ช่วยจ าหน่าย และผู้ปรุงอาหาร 
3. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขน มูลฝอย 
4. ………………………………………………………………………….. 
 
ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นจริงทุกประการ 
 
 

  (ลงชื่อ)…………………..………........ผู้ขอช าระค่าธรรมเนียม 
   (……..………… ….………..) 
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แบบ  สอ.๗ 

เลขที่รับ...…../………       ค าขออนุญาตการต่างๆ    เลขที่……. 
เกี่ยวกับสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร 

 
เขียนที่……………………………....... 

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………….... 
 ข้าพเจ้า…………………..……………………............…………อายุ…................………...ปี   สัญชาต…ิ…...………… 
อยู่บ้านเลขท่ี…………..........……….หมู่ที่……..............……ตรอก/ซอย…….........…………………ถนน……………………… 
ต าบล/แขวง………………………….............…….อ าเภอ/เขต…………….............…………….จังหวัด……………….......……. 
โทรศัพท์………………………………….. 
โดยใช้ชื่อสถานที่ประกอบกิจการว่า…….................................……………………………………………………………………. 
พ้ืนที่ประกอบการ………………..............…..……..……ตารางเมตร    จ านวนคนงาน………...........…………...………คน 
ตั้งอยู่ ณ เลขที่…………............……….หมู่ที่…….....................………ต าบล…………………….อ าเภอ……………………….. 
จังหวัด………………………………..โทรศัพท์……………………………………….  
 

 ขอยื่นค าขอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์……………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………….... 
 

ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นจริงทุกประการ 
 
 

(ลงชื่อ)……………………….………..………ผู้ยื่นค าขอใบอนุญาต 
      (………………….….………..) 
 

 


