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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอหนังสือรับรองกำรแจ้งจัดตัง้สถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรและสถำนท่ีสะสมอำหำร
พืน้ท่ีไม่เกิน 200 ตำรำงเมตร 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: งานพฒันาจดัเก็บรายได้ กองคลงั องค์การบริหารสว่นต าบลบุง่หวาย อ าเภอวารินช าราบ  
                                  จงัหวดัอบุลราชธานี 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขอหนงัสือรับรองการแจ้งจดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารพืน้ท่ีไมเ่กิน 

200 ตารางเมตร 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: งานพฒันาจดัเก็บรายได้ กองคลงั  องค์การบริหารสว่นต าบลบุง่หวาย 

อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี
เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง  
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 การขอหนงัสือรับรองการแจ้งจดัตัง้สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร
พืน้ท่ีไมเ่กิน 200 ตารางเมตรสยามส าเนาคูมื่อประชาชน 02/09/2015 15:52  

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 
  ผู้ใดประสงค์ขอจดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพืน้ท่ีใดซึง่มีพืน้ท่ีไมเ่กิน 200 
ตารางเมตรและมิใชเ่ป็นการขายของในตลาดต้องแจ้งตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินเพ่ือขอรับหนงัสือรับรองการแจ้งทัง้นีผู้้ขอรับ
หนงัสือรับรองการแจ้งสามารถด าเนินกิจการได้ทนัทีหลงัจากย่ืนค าขอโดยย่ืนค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกฎหมายก าหนด
พร้อมทัง้เอกสารประกอบการแจ้งตามข้ข้อบญัญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบลบุง่หวายเร่ืองสถานท่ีจ าหนา่ยอาหารและ
สถานท่ีสะสมอาหารพ.ศ. ๒๕๕๖ก าหนด 
 2. เง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
    (1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วนตามแบบฟอร์มท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลบุง่หวายก าหนด 
    (2) ผู้จดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารต้องปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจดัตัง้ใช้และดแูลรักษาสถานท่ีและ
สขุลกัษณะของบริเวณท่ีใช้จ าหนา่ยอาหารท่ีจดัไว้ส าหรับบริโภคอาหารท่ีใช้ประกอบหรือปรุงอาหารหรือท่ีใช้สะสมอาหาร
การป้องกนัเหตรุ าคาญและการป้องกนัโรคติดตอ่สขุลกัษณะของอาหารกรรมวิธีจ าหน่ายอาหารเก็บรักษาสะสมอาหาร
สขุลกัษณะของภาชนะอปุกรณ์และของใช้อ่ืนๆตามข้ข้อบญัญตัอิงค์การบริหารสว่นต าบลบุง่หวายเร่ืองสถานท่ีจ าหนา่ย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหารพ.ศ. ๒๕๕๖ก าหนด 
หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ใน
คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับหนงัสือรับรองการ
แจ้งย่ืนค าขอแจ้งจดัตัง้
สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารและ
สถานท่ีสะสมอาหารพืน้ท่ีไม่
เกิน 200 ตารางเมตรพร้อม
หลกัฐานท่ีท้องถ่ินก าหนด 

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

 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีออกใบรับแจ้ง 
 

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

(กฎหมายก าหนด
ต้องออกใบรับแจ้ง
ภายในวนัท่ีได้รับ
แจ้ง) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 
กรณีการแจ้งไมถ่กูต้อง/
ครบถ้วนเจ้าหน้าท่ีแจ้งตอ่ผู้
ย่ืนค าขอแจ้งแก้ไข/เพิ่มเตมิ
เพ่ือด าเนินการหากไม่
สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนัน้ให้จดัท าบนัทกึความ
บกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิ
ภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับ
แจ้งโดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้
ย่ืนค าขอลงนามไว้ในบนัทึก
นัน้ด้วย 

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

(หากผู้แจ้งไม่
แก้ไขหรือไมส่ง่
เอกสารเพิ่มเตมิ
ภายใน 7 วนัท า
การนบัแตว่นัท่ี
ได้รับการแจ้งท่ี
ก าหนดในแบบ
บนัทกึความ
บกพร่องให้เจ้า
พนกังานท้องถ่ินมี
อ านาจสัง่ให้การ
แจ้งของผู้แจ้งเป็น
อนัสิน้สดุ) 

4) 

- 
 

ออกหนงัสือรับรองการแจ้ง/
การแจ้งเป็นอนัสิน้สดุ 
  1. กรณีออกหนงัสือรับรอง
การแจ้งมีหนงัสือแจ้งให้ผู้
แจ้งทราบเพ่ือมารับหนงัสือ
รับรองการแจ้ง 
  2. กรณีการแจ้งเป็นอนั
สิน้สดุแจ้งค าสัง่ให้การแจ้ง
เป็นอนัสิน้สดุแก่ผู้แจ้งทราบ
พร้อมแจ้งสิทธิการอทุธรณ์ 

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

 

5) 

- 
 

ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสัง่ออกหนงัสือรับรอง 
การแจ้ง) 
แจ้งให้ผู้ ย่ืนค าขอแจ้งมา
ช าระคา่ธรรมเนียมตามอตัรา
และระยะเวลาท่ีท้องถ่ิน

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

(กรณีไมช่ าระตาม
ระยะเวลาท่ี
ก าหนดจะต้องเสีย
คา่ปรับเพิ่มขึน้อีก
ร้อยละ 20 ของ
จ านวนเงินท่ีค้าง
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ก าหนด (สถานท่ีจ าหนา่ย
อาหารและสถานท่ีสะสม
อาหารพืน้ท่ีไมเ่กิน 200 
ตารางเมตร)  
 
 

ช าระ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 7 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 (กรณีผู้ขอรับ
อนญุำตเป็นนิติ
บคุคล) 

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
กฎหมำยท่ี
เก่ียวข้อง 

- 0 1 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอ่ืนๆ
ตำมท่ีรำชกำรสว่น
ท้องถ่ินประกำศ
ก ำหนด) 

2) 

เอกสำรและ
หลกัฐำนอ่ืนๆ
ตำมท่ีองค์กำร
บริหำรสว่นต ำบล
บุง่หวำยประกำศ
ก ำหนด 

- 0 1 ฉบบั - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมหนังสือรับกำรแจ้งจัดตัง้สถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรและสถำนที่สะสมอำหำร 

พืน้ท่ีไม่เกิน 200 ตำรำงเมตรฉบับละไม่เกิน 1,000 บำทต่อปี 
ตำมบัญชีอัตรำค่ำธรรมเนียมท้ำยข้อบัญญัตอิงค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งหวำยเร่ืองสถำนท่ีจ ำหน่ำย
อำหำรและสถำนท่ีสะสมอำหำรพ.ศ.๒๕๕๖ 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนท่ีท าการองค์การบริหารสว่นต าบลบุง่หวายหมายเลขโทรศพัท์ 045855255 หรือ 

www.bungwai.go.th หรือ Facebook องค์การบริหารสว่นต าบลบุง่หวาย 
หมายเหตุ(ระบสุ่วนงาน/หน่วยงานทีร่ับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน) 

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) แบบค าขอรับใบอนญุาตแบบสม.1 
2) แบบค าขอตอ่อายใุบอนญุาตแบบสม.3 
3) แบบค าขอใบอนญุาตทัว่ไปแบบสม.4 
4) ค าร้องขออนญุาตลงถงัขยะ 
5) บญัชีอตัราคา่ธรรมเนียม 
 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

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 ำดับที่ รำยกำร อัตรำค่ำธรรมเนียมต่อปี (บำท) 
 
 
 
 

๑ 
๒ 
๓ 
 

๔ 
 

อัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้งกำรจัดตั้ง
สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำรในอำคำรหรือพ้ืนที่
ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกิน สองร้อยตำรำงเมตรและมิใช่เป็นกำรขำยของใน
ตลำด 
พ้ืนที่ประกอบกำรไม่เกิน  ๑๐ ตำรำงเมตร 
พ้ืนที่ประกอบกำรเกิน  ๑๐ ตำรำงเมตร แต่ไม่เกิน  ๕๐ ตำรำงเมตร 
พ้ืนที่ประกอบกำรเกิน  ๕๐ ตำรำงเมตร แต่ไม่เกิน  ๑๐๐ ตำรำง
เมตร 
พ้ืนที่ประกอบกำรเกิน  ๑๐๐ ตำรำงเมตร แต่ไม่เกิน  ๒๐๐ ตำรำง
เมตร 
 

 
 
 
 

ตำรำงเมตรละ  ๒  บำท 

 
 

 
๑ 
 

๒ 
 
 

อัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรออกใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำย
อำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำรในอำคำรหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 
สองร้อยตำรำงเมตรและมิใช่เป็นกำรขำยของในตลำด 
พ้ืนที่ประกอบกำรเกิน  ๒๐๐ ตำรำงเมตร แต่ไม่เกิน  ๘๐๐ ตำรำง
เมตร 
พ้ืนที่ประกอบกำรเกิน  ๘๐๐ ตำรำงเมตร ขึ้นไป 
 
 

 
 
 

๖๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
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แบบ สอ.๑ 
เลขที่รับ…………/………… 

ค าขอรับ 
 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  
 

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

 ข้ำพเจ้ำ…………………..……......…………………………อำยุ…................………...ปี   สัญชำติ….........…………… 
อยู่บ้ำนเลขท่ี……………......…….หมู่ที่………...........…ตรอก/ซอย………………......………ถนน………………..........……… 
ต ำบล/แขวง…………………….....……….........….อ ำเภอ/เขต……......….......………………….จังหวัด………………......……. 
โทรศัพท์………………………………….. 
 ขอยื่นค ำขอรับใบอนุญำต จัดตั้ง  (  )  สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร  (  )   สถำนที่สะสมอำหำร 
ต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งหวำย………………………………………………..............................………………….. 
โดยใช้ชื่อสถำนที่ประกอบกิจกำรว่ำ……………………………………………………..................................……………………. 
พ้ืนที่ประกอบกำร…………………............……..……ตำรำงเมตร    จ ำนวนคนงำน……………...............……...………คน 
ตั้งอยู่ ณ เลขที่……………........…….หมู่ที่……..............………ต ำบล...........…………………….อ ำเภอ……………………….. 
จังหวัด………………………………..โทรศัพท์………………………………………. 
 พร้อมค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบรำยกำรและหลักฐำนต่ำงๆ มำด้วยแล้ว คือ 

1. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญำต 
2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ของผู้ขอรับใบอนุญำต 
3. ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรของสถำนประกอบกำร 
4. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญำต ผู้ช่วยจ ำหน่ำยอำหำรและผู้ปรุงอำหำร 
5. ใบเสร็จรับเงินค่ำธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
6. ………………………………………………………………………………. 

 
 

 

 

  
 

ขอรับรองว่ำข้อควำมในแบบค ำขอเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
 

(ลงชื่อ)……………………………………ผู้ขอรับใบอนุญำต 
         (……………………………………..) 
 
 
 
 

 

แผนท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการขอพอสังเขป 
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แบบ สอ.๒ 

เลขที่………………../………………….. 
ค าขอรับ 

หนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร 
 

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

 ข้ำพเจ้ำ……………………...…….............………………..อำยุ…..................……………ปี สัญชำติ………………… 
อยู่บ้ำนเลขท่ี……………........…….หมู่ที่….............………ตรอก/ซอย…............……………………ถนน……………………… 
ต ำบล/แขวง…………………………...........…….อ ำเภอ/เขต……….........………………….จังหวัด……….............……………. 
โทรศัพท์………………………………….. 
 ขอยื่นค ำขอรับหนังสือรับรองกำรแจ้ง  (  )  สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร  (  )   สถำนที่สะสมอำหำร 
ต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งหวำย…………………..............................……………………………………………….. 
โดยใช้ชื่อสถำนที่ประกอบกิจกำรว่ำ……………………………………………………..................................……………………. 
พ้ืนที่ประกอบกำร…………………..……...................……ตำรำงเมตร    จ ำนวนคนงำน……........…………………...…คน 
ตั้งอยู่ ณ เลขที่………….........……….หมู่ที่……........………ต ำบล………........…………….อ ำเภอ……………........………….. 
จังหวัด………………………………..โทรศัพท์………………………………………. 
 พร้อมค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบรำยกำรและหลักฐำนต่ำงๆ มำด้วยแล้ว คือ 

1. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ของผู้ขอรับหนังสือรับรองกำรแจ้ง 
2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ของผู้ขอรับหนังสือรับรองกำรแจ้ง 
3. ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรของสถำนประกอบกำร 
4. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับหนังสือรับรองกำรแจ้ง  ผู้ช่วยจ ำหน่ำยอำหำรและผู้ปรุงอำหำร 
5. ใบเสร็จรับเงินค่ำธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
6. ………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
  
 
 ขอรับรองว่ำข้อควำมในแบบค ำขอเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
 

(ลงชื่อ)……………………………………ผู้ขอรับหนังสือรับรองกำรแจ้ง 
         (……………………………………..) 
 
 
 

 

แผนท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการขอพอสังเขป 
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แบบ สอ. ๓ 

 
ใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 

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

 อนุญำตให้………………………...................………………….อำยุ…………............ปี  สัญชำต…ิ……....……… 
อยู่บ้ำนเลขท่ี…………….......หมู่ที…่…...........………ตรอก/ซอย………….............……………ถนน……………………… 
ต ำบล/แขวง…………………....…………….อ ำเภอ/เขต………………….....……….จังหวัด…………………..................…. 
โทรศัพท์………………………………….. 
 ข้อ ๑. ด ำเนินกำรจัดตั้ง  (  )  สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร  ( )  สถำนที่สะสมอำหำร 
ประเภท………………………………......…….....……….พ้ืนที่ประกอบกำร…………...................………………ตำรำงเมตร 
ค่ำธรรมเนียม…….............……บำท  ใบเสร็จรับเงินเล่มที่…..……เลขที่……..…วันที่…….....เดือน…….………
พ.ศ…….โดยใช้ชื่อสถำนที่ประกอบกิจกำรว่ำ…………………………………............................……..จ ำนวน
คน……………….…คน 
ตั้งอยู่ ณ เลขที่………........………….หมู่ที่………..............……ต ำบล……...........……………….
อ ำเภอ……………………….. 
จังหวัด……………...…………………..โทรศัพท์………………...……โทรสำร…………………………… 
 ข้อ ๒. ผู้ได้รับใบอนุญำตต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องปฏิบัติตำมข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งหวำย ว่ำด้วยสถำนที่จ ำหน่ำย
อำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำร พ.ศ.๒๕๕๖ 

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

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

       (……………………………….)                   (…………………………………) 
        ผู้รับเงิน    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งหวำย 
 
 
ค ำเตือน ๑) ต้องแสดงใบอนุญำตนี้ไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่ำย ณ สถำนที่ที่ได้รับใบอนุญำต 
 ๒) ต้องต่ออำยุใบอนุญำตก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ   มิฉะนั้นต้องช ำระค่ำปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๐ 
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แบบ  สอ. ๔ 

 
หนังสือรับรองการแจ้ง 

จัดตั้ง สถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร 
 

เล่มที่...…/เลขที่……ปี…….. 
 

 ออกหนังสือรับรองกำรแจ้งให้…………………………….........………อำยุ…….............….ปี   สัญชำติ….....…… 
อยู่บ้ำนเลขท่ี…..........…………..หมู่ที่……............………ตรอก/ซอย….....….…………………ถนน….......…………………… 
ต ำบล/แขวง……………….....……………….อ ำเภอ/เขต…………..........……………….จังหวัด……………..................………. 
โทรศัพท์………………………………….. 
  ข้อ ๑. ด ำเนินกำรจัดตั้ง  (  )  สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร  ( )  สถำนที่สะสมอำหำร 
ประเภท……………………………….............…………….พ้ืนที่ประกอบกำร……...........…......…………………ตำรำงเมตร 
ค่ำธรรมเนียม…........………บำท  ใบเสร็จรับเงินเล่มที่………....เลขที่……....…วันที่…….เดือน……………พ.ศ…...…
โดยใช้ชื่อสถำนที่ประกอบกิจกำรว่ำ……………………………...........…………..จ ำนวนคน………………...............…คน 
ตั้งอยู่ ณ เลขที่………………….หมู่ที่…….................………ต ำบล………..........…………….อ ำเภอ…....…………………….. 
จังหวัด………………………………..โทรศัพท์………………………โทรสำร…………………………… 
 ข้อ ๒. ผู้ได้รับใบอนุญำตต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องปฏิบัติตำมข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งหวำย ว่ำด้วยสถำนที่จ ำหน่ำย
อำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำร พ.ศ.๒๕๕๖ 

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

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

     (……………………………….)           (…………………………………) 
   ผู้รับเงิน    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งหวำย 
 
 
 
ค ำเตือน ๑) ต้องแสดงใบอนุญำตนี้ไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่ำย ณ สถำนที่ที่ได้รับใบอนุญำต 
 ๒) ต้องต่ออำยุใบอนุญำตก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ   มิฉะนั้นต้องช ำระค่ำปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๐  
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กำรช ำระค่ำธรรมเนียม 
ครั้งที่………….…ประจ ำปี……………. 

ช ำระค่ำธรรมเนียมครั้งต่อไป 
วันที่…..….…./…..…………/………..... 
ค่ำธรรมเนียม…………………...….บำท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่……..…เลขที่….….. 
ลงวันที่…………/……..……/……….… 
โดยมีเงื่อนไขเฉพำะ…………….……… 
……………………………………...….. 
……………………………………...…... 
………………………………..………... 
(ลงชื่อ)…………………………..……... 
(………………………...………..) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งหวำย 

กำรช ำระค่ำธรรมเนียม 
ครั้งที่………….…ประจ ำปี……………. 

ช ำระค่ำธรรมเนียมครั้งต่อไป 
วันที่…..….…./…..…………/………..... 
ค่ำธรรมเนียม…………………...….บำท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่……..…เลขที่….….. 
ลงวันที่…………/……..……/……….… 
โดยมีเงื่อนไขเฉพำะ…………….……… 
……………………………………...….. 
……………………………………...…... 
………………………………..………... 
(ลงชื่อ)…………………………..……... 
(………………………...………..) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งหวำย 

กำรช ำระค่ำธรรมเนียม 
ครั้งที่………….…ประจ ำปี……………. 

ช ำระค่ำธรรมเนียมครั้งต่อไป 
วันที่…..….…./…..…………/………..... 
ค่ำธรรมเนียม…………………...….บำท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่……..…เลขที่….….. 
ลงวันที่…………/……..……/……….… 
โดยมีเงื่อนไขเฉพำะ…………….……… 
……………………………………...….. 
……………………………………...…... 
………………………………..………... 
(ลงชื่อ)…………………………..……... 
(………………………...………..) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งหวำย 

กำรช ำระค่ำธรรมเนียม 
ครั้งที่………….…ประจ ำปี……………. 

ช ำระค่ำธรรมเนียมครั้งต่อไป 
วันที่…..….…./…..…………/………..... 
ค่ำธรรมเนียม…………………...….บำท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่……..…เลขที่….….. 
ลงวันที่…………/……..……/……….… 
โดยมีเงื่อนไขเฉพำะ…………….……… 
……………………………………...….. 
……………………………………...…... 
………………………………..………... 
(ลงชื่อ)…………………………..……... 
(………………………...………..) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งหวำย 

กำรช ำระค่ำธรรมเนียม 
ครั้งที่………….…ประจ ำปี……………. 

ช ำระค่ำธรรมเนียมครั้งต่อไป 
วันที่…..….…./…..…………/………..... 
ค่ำธรรมเนียม…………………...….บำท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่……..…เลขที่….….. 
ลงวันที่…………/……..……/……….… 
โดยมีเงื่อนไขเฉพำะ…………….……… 
……………………………………...….. 
……………………………………...…... 
………………………………..………... 
(ลงชื่อ)…………………………..……... 
(………………………...………..) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งหวำย 

กำรช ำระค่ำธรรมเนียม 
ครั้งที่………….…ประจ ำปี……………. 

ช ำระค่ำธรรมเนียมครั้งต่อไป 
วันที่…..….…./…..…………/………..... 
ค่ำธรรมเนียม…………………...….บำท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่……..…เลขที่….….. 
ลงวันที่…………/……..……/……….… 
โดยมีเงื่อนไขเฉพำะ…………….……… 
……………………………………...….. 
……………………………………...…... 
………………………………..………... 
(ลงชื่อ)…………………………..……... 
(………………………...………..) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งหวำย 
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แบบ  สอ.๕ 
เลขที่รับ...…../………   ค าขอต่ออายุ    เลขที่…………. 

ใบอนุญาตจัดตั้ง  สถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร 
 

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

 ข้ำพเจ้ำ…………………..………………..........………………อำยุ………..........…...ปี   สัญชำต…ิ…...........………… 
อยู่บ้ำนเลขท่ี……………......…….หมู่ที่……….................…ตรอก/ซอย…..........……………………ถนน……………………… 
ต ำบล/แขวง………………..............……………….อ ำเภอ/เขต……………......…………….จังหวัด…………….............………. 
โทรศัพท์………………………………….. 
 ขอยื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต จัดตั้ง  (  )  สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร  (  )   สถำนที่สะสมอำหำร 
ต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งหวำย………………………...........................………………………………………….. 
โดยใช้ชื่อสถำนที่ประกอบกิจกำรว่ำ………………………………................................…………………………………………. 
พ้ืนที่ประกอบกำร…………………..........................……..……ตำรำงเมตร    จ ำนวนคนงำน…….……………...………คน 
ตั้งอยู่ ณ เลขที่……......…………….หมู่ที่………….......…ต ำบล………...........…………….อ ำเภอ……….......……………….. 
จังหวัด………………………..........………..โทรศัพท์……………......………………………….  
 

 พร้อมค ำขอนี้  ข้ำพเจ้ำ ได้แนบเอกสำรและหลักฐำนต่ำงๆมำด้วยแล้ว คือ 
1. ใบอนุญำตเดิม 
2. ใบรับรองแพทย์ ของผู้ได้รับอนุญำต ผู้ช่วยจ ำหน่ำย และผู้ปรุงอำหำร 
3. ใบเสร็จรับเงินค่ำธรรมเนียมเก็บขน มูลฝอย 
4. ………………………………………………………………………….. 
 
ขอรับรองว่ำข้อควำมในแบบค ำขอนี้เป็นจริงทุกประกำร 
 
 

(ลงชื่อ)…………………..………ผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำต 
             (……………… ….………..) 
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แบบ  สอ.๖ 
เลขที่รับ...…../………    ค าขอช าระค่าธรรมเนียมประจ าปี           เลขที…่…… 

หนังสือรับรองการจัดตั้ง  สถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร 
 

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

 ข้ำพเจ้ำ…………………..……………............…………………อำยุ…................………...ปี   สัญชำต…ิ…………… 
อยู่บ้ำนเลขท่ี………………......….หมู่ที่............…………ตรอก/ซอย……...............…………………ถนน……………………… 
ต ำบล/แขวง………………………………........อ ำเภอ/เขต…...................……………………….จังหวัด………….....…………. 
โทรศัพท์…………………………………... 
 ขอยื่นค ำขอช ำระค่ำธรรมเนียมประจ ำปี  หนังสือรับรองกำรจัดตั้ง      (  )    สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร  (  
)   สถำนที่สะสมอำหำร 
ต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งหวำย………………………………..............................………………………………….. 
โดยใช้ชื่อสถำนที่ประกอบกิจกำรว่ำ…………………………………………..................................………………………………. 
พ้ืนที่ประกอบกำร…………………..…......................…..……ตำรำงเมตร    จ ำนวนคนงำน……………...……...………คน 
ตั้งอยู่ ณ เลขที่…………………...................หมู่ที…่…...............………ต ำบล…………………….อ ำเภอ……………………….. 
จังหวัด…………………………......……..โทรศัพท์……………………………………….  
 

 พร้อมค ำขอนี้  ข้ำพเจ้ำ ได้แนบเอกสำรและหลักฐำนต่ำงๆมำด้วยแล้ว คือ 
1. ใบอนุญำตเดิม 
2. ใบรับรองแพทย์ ของผู้ได้รับอนุญำต ผู้ช่วยจ ำหน่ำย และผู้ปรุงอำหำร 
3. ใบเสร็จรับเงินค่ำธรรมเนียมเก็บขน มูลฝอย 
4. ………………………………………………………………………….. 
 
ขอรับรองว่ำข้อควำมในแบบค ำขอนี้เป็นจริงทุกประกำร 
 
 

  (ลงชื่อ)…………………..………........ผู้ขอช ำระค่ำธรรมเนียม 
     (……..………… ….………..) 
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แบบ  สอ.๗ 
เลขที่รับ...…../………       ค าขออนุญาตการต่างๆ    เลขที่……. 

เกี่ยวกับสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร 
 

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

 ข้ำพเจ้ำ…………………..……………………............…………อำยุ…................………...ปี   สัญชำต…ิ…...………… 
อยู่บ้ำนเลขท่ี…………..........……….หมู่ที่……..............……ตรอก/ซอย…….........…………………ถนน……………………… 
ต ำบล/แขวง………………………….............…….อ ำเภอ/เขต…………….............…………….จังหวัด……………….......……. 
โทรศัพท์………………………………….. 
โดยใช้ชื่อสถำนที่ประกอบกิจกำรว่ำ…….................................……………………………………………………………………. 
พ้ืนที่ประกอบกำร………………..............…..……..……ตำรำงเมตร    จ ำนวนคนงำน………...........…………...………คน 
ตั้งอยู่ ณ เลขที่…………............……….หมู่ที่…….....................………ต ำบล…………………….อ ำเภอ……………………….. 
จังหวัด………………………………..โทรศัพท์……………………………………….  
 

 ขอยื่นค ำขอต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งหวำยด้วยข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์……………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………….... 
 

ขอรับรองว่ำข้อควำมในแบบค ำขอนี้เป็นจริงทุกประกำร 
 
 

(ลงชื่อ)……………………….………..………ผู้ยื่นค ำขอใบอนุญำต 
      (………………….….………..) 
 
 

  


