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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งหวาย 
เร่ือง   สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งหวาย  ว่าด้วยสถานที่จําหน่าย

อาหารและสถานที่สะสมอาหารในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งหวาย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 

ส่วนตําบล  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  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  

ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้  โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหาร

ส่วนตําบลบุ่งหวายโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งหวายและนายอําเภอวารินชําราบ  

จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งหวาย  เร่ือง  สถานที่

จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  สํานักงานองค์การบริหาร

ส่วนตําบลบุ่งหวายแล้วเจ็ดวัน   

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก  “ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งหวาย  เร่ือง  สถานที่จําหน่ายอาหาร

และสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๔๒” 

ข้อ ๔ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้บัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความว่า  ของกินหรือของคํ้าจุนชีวิต  ได้แก่ 
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  (๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเข้าสู่ ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ  หรือ 

ในรูปลักษณะใด ๆ  แต่ไม่รวมถึงยา  วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย  

ว่าด้วยการนั้น  แล้วแต่กรณี 

  (๒) วัตถุที่มุ่งหมาย  สําหรับใช้  หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารรวมทั้งวัตถุเจือปน

อาหาร  สี  หรือเครื่องปรุงแต่งกลิ่น  รส 

  “สถานที่จําหน่ายอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช่ 

ที่หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จ  และจําหน่ายให้กับผู้ซื้อสามารถ

บริโภคได้ทันที  ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่าย  โดยจัดให้มีบริเวณไว้สําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไป

บริโภคที่อื่นก็ตาม   

  “สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช่ที่หรือ

ทางสาธารณะ  ที่จัดไว้สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด  

ซึ่งผู้ซื้อต้องนําไปทํา  ประกอบ  หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 

  “ตลาด”  หมายความว่า  สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้า

ประเภทสัตว์  เนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม้  หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด  ประกอบหรือปรุงแล้วหรือ 

ของเสียง่าย  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม  และให้หมายความรวมถึง

บริเวณซึ่งจัดไว้สําหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจําหรือเป็นคร้ังคราว

หรือตามวันที่กําหนด 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งหวาย 

  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้ รับการแต่งตั้งจาก 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่ง

เป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์  

หรือที่อื่น 
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  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงานหรือ 

สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน  และ

ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

ข้อ ๖ ผู้ใดจะตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่

ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร  และมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  

ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอหนังสือรับรอง 

การแจ้งก่อนการจัดตั้ง 

ข้อ ๗ ความในข้อ  ๖  ไม่ใช้บังคับแก่การประกอบกิจการดังนี้ 

  (๑) การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

  (๒) การขายของในตลาด 

  (๓) การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

ข้อ ๘ ผู้จัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร  ต้องจัดสถานที่ตลอดจนสิ่งอื่นที่ใช้ในการประกอบกิจการ  

ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 

  (๑) ที่ตั้งต้องอยู่ห่างจากแหล่งที่น่ารังเกียจ  หรือแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ  ของเสีย   

โรงเลี้ยงสัตว์  แหล่งโสโครก  ที่กําจัดขยะมูลฝอยอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยไม่น้อยกว่า   

๑๐๐  เมตร  เว้นแต่จะมีการป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

  (๒) พื้น  พนัง  เพดานต้องใช้วัสดุที่ถาวร  แข็งแรง  เรียบ  ทําความสะอาดง่าย 

  (๓) จัดให้มีระบบระบายนํ้าที่ เพียงพอ  มีการดักมูลฝอย  และติดตั้งบ่อดักไขมัน 

ในสถานที่ปรุงหรือประกอบอาหาร 

  (๔) ต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ  และที่จุดสะสมอาหารต้องไม่ใช้แสงหรือวัสดุอื่น 

ที่ทําให้สีของอาหารเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติ 

  (๕) ต้องจัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ  และถูกสุขลักษณะ 

  (๖) ต้องจัดให้มีที่รองรับขยะมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูลอย่างเพียงพอ  ไม่ร่ัวซึม  มีฝาปิด   

มีการรวบรวมและกําจัดที่ถูกสุขลักษณะ 
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  (๗) จัดให้มีส้วมที่ เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน 

ที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

  (๘) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่เกิดจากก๊าซได้  ติดตั้งอยู่ในที่ที่หยิบง่ายเม่ือเกิด 

เพลิงไหม้  และต้องมีการตรวจสอบทุกปี 

  (๙) ลักษณะ  และประเภทของสินค้าต้องสะอาด  ปลอดภัย  และเป็นสินค้าที่ไม่ผิด

กฎหมาย  หรือต้องห้ามตามกฎหมาย 

  (๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดที่เก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  และคําสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งหวาย 

ข้อ ๙ ผู้จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับ  การจัดตั้ง  ใช้และ

ดูแลรักษาสถานที่  และสุขลักษณะของบริเวณที่ใช้จําหน่ายอาหารที่จัดไว้สําหรับบริโภคอาหาร  ที่ใช้ประกอบ  

หรือปรุงอาหาร  หรือที่ใช้สะสมอาหาร  การป้องกันเหตุรําคาญ  และการป้องกันโรคติดต่อ  สุขลักษณะของ

อาหาร  กรรมวิธีจําหน่ายอาหาร  เก็บรักษา  สะสมอาหาร  สุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ์และของใช้อื่น ๆ

ดังต่อไปนี้ 

  (๑) จัดสถานที่ตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๘  (๑)  –  (๙) 

  (๒) อาหารที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเน่าเสียได้ง่าย  ต้องจัดเก็บอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม

ตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

  (๓) การสะสมอาหารปรุงสําเร็จ  ต้องใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ปกปิดอาหารเพื่อป้องกัน

การปนเปื้อน  และรักษาเคร่ืองมือ  หรืออุปกรณ์ให้สะอาดใช้การได้ดีเสมอ 

  (๔) เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ต้องเพียงพอ  สะอาดและปลอดภัย   

มีการล้างและการเก็บที่ถูกต้องหลังการใช้งาน 

  (๕) ภาชนะที่ใช้สะสมอาหารต้องสามารถป้องกันสัตว์และแมลงนําโรคได้ 

  (๖) การเก็บสะสม  การจําหน่าย  การปรุงหรือประกอบอาหารต้องวางสูงจากพื้น 

ไม่น้อยกว่า  ๖๐  เซนติเมตร 

  (๗) ต้องจัดให้มีอ่างล้างมือ  และห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ 

  (๘) บริเวณที่ปรุงอาหารต้องมีเคร่ืองดูดควัน  และปล่องระบายควันซึ่งสูงเพียงพอต่อ 

การระบายควัน  และไม่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญ 
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  (๙) อาหาร  เคร่ืองดื่ม  เคร่ืองปรุงรสต้องอยู่ในภาชนะที่ปิดสนิท  มีเลขทะเบียนกํากับ

อาหาร  อาหารสดประเภทเนื้อต้องเก็บในภาชนะปกปิด  ณ  อุณหภูมิต่ํากว่า  ๗  องศาเซลเซียส  สําหรับ

อาหารที่ปรุงสําเร็จแล้วต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด  มีการปกปิด  และเก็บในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

ที่จะไม่ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตของเชื้อโรคที่เป็นอันตรายในอาหารแต่ละชนิด 

  (๑๐) ห้ามมิให้มีสัตว์เลี้ยง  เช่น  สุนัข  แมว  ในสถานที่ปรุงหรือประกอบ  และ 

จําหน่ายอาหาร 

  (๑๑) จัดให้มีโต๊ะ  เก้าอี้  หรือที่นั่งอย่างอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และเป็นระเบียบ

เรียบร้อยอยู่เสมอ 

  (๑๒) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหาร  ต้องมีพื้นที่ทําความสะอาดง่าย 

ข้อ ๑๐ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง  ต้องดูแลสถานที่จําหน่ายอาหารหรือ

สถานที่สะสมอาหารที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) รักษาสถานท่ีให้สะอาดอยู่เสมอ  รวมทั้งจัดให้มีการป้องกันและกําจัดสัตว์โรค 

  (๒) ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ไม่ให้เป็น 

ที่เพาะพันธ์แมลงและสัตว์นําโรคได้  และต้องมีการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

  (๓) รักษาส้วมให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอยู่เสมอ 

  (๔) จัดสิ่งของเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  และรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 

  (๕) ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

และคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๑ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง  จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารต้องปฏิบัติ

ให้ถูกต้อง  ตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการจําหน่าย  ทําประกอบ  ปรุง  เก็บ  

รักษาอาหาร  ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ์  น้ําใช้  และของใช้อื่น ๆ  รวมทั้งสุขลักษณะ 

ส่วนบุคคลของผู้จําหน่ายอาหาร  ผู้ปรุงอาหาร  และผู้ใช้บริการ  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) วาง  เก็บอาหารก่อนปรุงในที่สะอาดถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งจัดให้มีการป้องกันสัตว์

นําโรคในสถานที่นั้น 



หน้า   ๒๕๖ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มิถุนายน   ๒๕๕๗ 
 

 

  (๒) ใช้เคร่ืองปรุงอาหาร  รวมทั้งภาชนะและอุปกรณ์  เคร่ืองใช้ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการทํา  

ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร  เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและส่ิงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตลอดจนรักษา 

เคร่ืองปกปิดนั้น  ให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

  (๓) น้ําแข็งสําหรับใช้บริโภค  ต้องจัดเก็บไว้ในภาชนะที่ถูกสุขลักษณะสามารถป้องกัน

สิ่งปนเป้ือนได้  และห้ามนําอาหารหรือสิ่งของอื่นใดแช่หรือเก็บรวมไว้ด้วยกัน 

  (๔) การทุบ  บดน้ําแข็ง  ต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ  และสะอาดอยู่เสมอรวมทั้ง

ป้องกันมิให้มีเสียงอันเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้อื่น 

  (๕) จัดให้มีน้ําสะอาดไว้ให้เพียงพอ 

  (๖) ใช้ภาชนะหรือวัตถุที่สะอาด  ปลอดภัยสําหรับปรุง  ใส่อาหารหรือน้ําแข็ง 

  (๗) ผู้จําหน่ายอาหาร  ผู้ปรุงอาหาร  และผู้ให้บริการต้องแต่งกายให้สะอาดและ 

ปฏิบัติตนให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะส่วนบุคคล 

  (๘) ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

และเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งหวาย 

ข้อ ๑๒ อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ  ต้องมีหลักฐานแสดงว่าสามารถใช้ประกอบการได้

โดยถูกต้องตามกฎหมาย  ว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

ข้อ ๑๓ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง  ต้องไม่เป็นโรคติดต่อและไม่จ้างหรือใช้

บุคคลที่ป่วยหรือเหตุควรเชื่อว่าเป็นโรคติดต่อ  จําหน่าย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร 

ข้อ ๑๔ ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหาร  ในอาคาร 

หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร  และมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาตตามแบบ  สอ. ๑  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมกับหลักฐานต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  (๓) หลักฐานอื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งหวายประกาศกําหนด 

ในกรณีสถานที่  ตามวรรคหน่ึง  มีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร  ให้ย่ืนคําขอรับหนังสือรับรอง

การแจ้ง  ตามแบบ  สอ.๒  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  พร้อมหลักฐานต่าง ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบล

บุ่งหวายกําหนด 



หน้า   ๒๕๗ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มิถุนายน   ๒๕๕๗ 
 

 

เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่อใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้อง 

และความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์

ทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเป็นที่จะต้อง

ส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายใน

สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ 

ข้อ ๑๕ เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขออนุญาต

หรือคําขอรับหนังสือรับรองการแจ้งแล้ว  ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดไว้  

ให้ออกใบอนุญาตตามแบบ  สอ  ๓  หรือหนังสือรับรองการแจ้ง  ตามแบบ  สอ.๔  แล้วแต่กรณี 

ผู้ใดรับอนุญาตหรือผู้ได้รับการรับรองการแจ้ง  ต้องมารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  

พร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้  ภายในกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากมิได้มารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  และชําระค่าธรรมเนียมภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด  จะถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๑๖ เม่ือผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น  ตามแบบ  สอ. ๕  ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมแล้ว   

ให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต  หากมิได้ชําระค่าธรรมเนียม

ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  จะต้องชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ 

ข้อ ๑๗ ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นประจําทุกปีตลอดระยะเวลา 

ที่ยังดําเนินการนั้น  โดยยื่นคําขอชําระค่าธรรมเนียมประจําปีตามแบบ  สอ. ๖  ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

พร้อมหลักฐานต่าง ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งหวายกําหนด  และให้ชําระค่าธรรมเนียมก่อน

ครบรอบในแต่ละปี  หากมิได้ชําระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดจะต้องชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ

ย่ีสิบของค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการ 

เสียค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 

ข้อ ๑๘ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งหวายเท่านั้น 



หน้า   ๒๕๘ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มิถุนายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ข้อ ๑๙ เม่ือผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง  ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป 

ให้ย่ืนคําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามแบบ  สอ. ๗ 

ข้อ ๒๐ หากผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ รับหนังสือรับรองการแจ้ง  ประสงค์จะแก้ไขรายการ 

ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งให้ย่ืนคําขอตอ่เจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามแบบ  สอ.  ๗ 

ข้อ ๒๑ หากปรากฏว่าใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด 

ในสาระสําคัญ  ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งแล้วแต่กรณี  จะต้องย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สอ. ๗  ภายในสิบห้าวันนับ

แต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแล้วแต่กรณีพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 

  (๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒) ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ข้อ ๒๒ การออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ดําเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  สอ.๓  หรือการออกใบแทนหนังสือรับรอง

การแจ้ง  ให้ใช้แบบ  สอ. ๔  โดยประทับตราสีแดงคําว่า  “ใบแทน”  กํากับไว้ด้วย  และให้มี  วัน  เดือน  ปี  

ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

  (๒) ให้ใช้แทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 

  (๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  หรือต้นขั้วหนังสือรับรองการแจ้งเดิมระบุ

สาเหตุการสูญหาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิมแล้วแต่กรณี  

และลงเล่มที่  เลขที่  ปี  ของใบแทน 

ข้อ ๒๓ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง  ให้จัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือ

สถานที่สะสมอาหาร  ต้องแสดงใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  

สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๔ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) คําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารให้ใช้  

แบบสอ. ๑ 



หน้า   ๒๕๙ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มิถุนายน   ๒๕๕๗ 
 

 

  (๒) คําขอรับหนังสือรับรองการแจ้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ให้ใช้  แบบ  สอ. ๒ 

  (๓) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร  ให้ใช้   

แบบ  สอ.  ๓ 

  (๔) หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร 

ให้ใช้  แบบ  สอ. ๔ 

  (๕) คําขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหารให้ใช้ 

แบบ  สอ. ๕ 

  (๖) คําขอชําระค่าธรรมเนียมประจําปี  หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่าย

อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ให้ใช้แบบ  สอ. ๖ 

  (๗) คําขออนุญาตต่าง ๆ  ให้ใช้แบบ  สอ. ๗ 

ข้อ ๒๕ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารไม่ปฏิบัติ 

หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้คราวหน่ึงไม่เกิน 

สิบห้าวัน 

กรณีถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาแล้วสองครั้ง  และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก   

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้ 

ข้อ ๒๖ ในกรณีผู้ดําเนินการจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร

หรือพื้นที่ใด  ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร  และมิใช่เป็นการขายของในตลาด  โดยมิได้แจ้งต่อ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามข้อ  ๔  และเคยได้รับโทษตามข้อบัญญัตินี้  เพราะเหตุที่ฝ่าฝืนดําเนินกิจการ 

โดยมิได้แจ้งขอหนังสือรับรองการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วคร้ังหนึ่ง  หากฝ่าฝืนดําเนินกิจการ 

โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้ดําเนินกิจการดังกล่าวหยุดดําเนิน

กิจการจนกว่าจะได้ดําเนินการแจ้งขอหนังสือรับรองการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ  ๔  ถ้ายังฝ่าฝืน

อีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งห้ามดําเนินกิจการนั้นไว้ตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสองปี 

ข้อ ๒๗ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้  ในข้อ  ๖  มีความผิดตามมาตรา  ๗๒  แห่งพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



หน้า   ๒๖๐ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มิถุนายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ข้อ ๒๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้  ในข้อ  ๘  ข้อ  ๙  ข้อ  ๑๐  หรือข้อ  ๑๒  มีความผิด 

ตามมาตรา  ๗๓  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๒๙ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้  ในข้อ  ๒๑  หรือข้อ  ๒๓  มีความผิดตามมาตรา  ๘๓   

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๐ ผู้ รับใบอนุญาตผู้ใดดําเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ  ๒๕   

วรรคหนึ่ง  มีความผิดตามมาตรา  ๘๔  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๑ บรรดาใบอนุญาตทําอาหารหรือน้ําแข็งในสถานที่เอกชนที่ได้ออกก่อนวันใช้ข้อบัญญัติ  

ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตน้ัน 

ข้อ ๓๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งหวาย  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  

และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศหรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

สมบูรณ์  โสภีพันธ์ 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งหวาย 

 



 
บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งหวาย 

เรื่อง สถานทีจํ่าหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

ลําดับที่ รายการ อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี (บาท) 
 
 
 
 

๑ 
๒ 
๓ 
 
๔ 
 

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดต้ัง
สถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่
ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไมเ่กิน สองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของใน
ตลาด 
พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน  ๑๐ ตารางเมตร 
พ้ืนที่ประกอบการเกิน  ๑๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  ๕๐ ตารางเมตร 
พ้ืนที่ประกอบการเกิน  ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  ๑๐๐ ตาราง
เมตร 
พ้ืนที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  ๒๐๐ ตาราง
เมตร 
 

 
 
 
 

ตารางเมตรละ  ๒  บาท 

 
 

 
๑ 
 
๒ 
 
 

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมพ้ืีนที่เกิน 
สองร้อยตารางเมตรและมใิช่เป็นการขายของในตลาด 
พ้ืนที่ประกอบการเกิน  ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  ๘๐๐ ตาราง
เมตร 
พ้ืนที่ประกอบการเกิน  ๘๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป 
 
 

 
 
 

๖๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ สอ.๑ 
เลขที่รับ…………/………… 

คําขอรบั 
 ใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  
 

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

 ข้าพเจ้า…………………..……......…………………………อายุ…................………...ปี   สญัชาติ….........…………… 
อยู่บ้านเลขที่……………......…….หมู่ที…่……...........…ตรอก/ซอย………………......………ถนน………………..........……… 
ตําบล/แขวง…………………….....……….........….อําเภอ/เขต……......….......………………….จังหวัด………………......……. 
โทรศัพท…์……………………………….. 
 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาต จัดต้ัง  (  )  สถานที่จําหน่ายอาหาร  (  )   สถานที่สะสมอาหาร 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งหวาย………………………………………………..............................………………….. 
โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบกิจการว่า……………………………………………………..................................……………………. 
พ้ืนที่ประกอบการ…………………............……..……ตารางเมตร    จํานวนคนงาน……………...............……...………คน 
ต้ังอยู่ ณ เลขที…่…………........…….หมู่ที…่…..............………ตําบล...........…………………….อําเภอ……………………….. 
จังหวัด………………………………..โทรศัพท์………………………………………. 
 พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบรายการและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คอื 

๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๒.  สําเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๓.  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 
๔.  ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ช่วยจําหน่ายอาหารและผู้ปรุงอาหาร 
๕.  ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
๖.  ………………………………………………………………………………. 

 
 

 

 

  

ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 

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

 

แผนท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการขอพอสงัเขป 

 



แบบ สอ.๒ 
เลขที…่……………../………………….. 

คําขอรบั 
หนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จําหน่ายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
เขียนที่…………………………………… 

วันที่……….เดือน………………….พ.ศ……………… 
 ข้าพเจ้า……………………...…….............………………..อายุ…..................……………ปี สัญชาติ………………… 
อยู่บ้านเลขที่……………........…….หมู่ที…่.............………ตรอก/ซอย…............……………………ถนน……………………… 
ตําบล/แขวง…………………………...........…….อําเภอ/เขต……….........………………….จังหวัด……….............……………. 
โทรศัพท…์……………………………….. 
 ขอย่ืนคําขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง  (  )  สถานที่จําหน่ายอาหาร  (  )   สถานทีส่ะสมอาหาร 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งหวาย…………………..............................……………………………………………….. 
โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบกิจการว่า……………………………………………………..................................……………………. 
พ้ืนที่ประกอบการ…………………..……...................……ตารางเมตร    จํานวนคนงาน……........…………………...…คน 
ต้ังอยู่ ณ เลขที…่……….........……….หมู่ที่……........………ตําบล………........…………….อําเภอ……………........………….. 
จังหวัด………………………………..โทรศัพท์………………………………………. 
 พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบรายการและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 

๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ข้าราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ ของผูข้อรับหนังสือรบัรองการแจ้ง 
 ๒.  สําเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 
 ๓.  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 
 ๔.  ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง  ผูช่้วยจําหน่ายอาหารและผู้ปรงุอาหาร 
 ๕.  ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
 ๖.  ………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
  
 
 ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

(ลงช่ือ)……………………………………ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 
         (……………………………………..) 

 

 

แผนท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการขอพอสงัเขป 

 



แบบ สอ. ๓ 

 
ใบอนุญาต 

จัดต้ังสถานท่ีจําหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

เล่มที…่………....เลขที…่…/.......….... 
 

 อนุญาตให…้……………………...................………………….อายุ…………............ปี  สัญชาติ………....……… 
อยู่บ้านเลขที่…………….......หมู่ที…่…...........………ตรอก/ซอย………….............……………ถนน……………………… 
ตําบล/แขวง…………………....…………….อําเภอ/เขต………………….....……….จังหวัด…………………..................…. 
โทรศัพท…์……………………………….. 
 ข้อ ๑. ดําเนินการจัดต้ัง  (  )  สถานที่จําหน่ายอาหาร  (  )  สถานทีส่ะสมอาหาร 
ประเภท………………………………......…….....……….พ้ืนที่ประกอบการ…………...................………………ตารางเมตร 
ค่าธรรมเนียม…….............……บาท  ใบเสร็จรับเงินเล่มที…่..……เลขที…่…..…วันที่…….....เดือน…….………พ.ศ…….
โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบกิจการว่า…………………………………............................……..จํานวนคน……………….…คน 
ต้ังอยู่ ณ เลขที…่……........………….หมู่ที…่……..............……ตําบล……...........……………….อําเภอ……………………….. 
จังหวัด……………...…………………..โทรศัพท…์……………...……โทรสาร…………………………… 
 ข้อ ๒. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 
 (๑)  ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งหวาย ว่าด้วยสถานที่จําหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.   ๒๕๕๖ 
 (๒)  ………………………………………………………………….....................................……………………… 

ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที่………..............…..เดือน…………….....……………..พ.ศ….......…………… 
ออกให้  ณ วันที่..........………เดือน………….………………..พ.ศ……………………..... 
 
 
 ลงช่ือ………………………………..             ลงช่ือ………………………………….. 

       (……………………………….)                   (…………………………………) 
        ผู้รับเงิน    นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งหวาย 
 
 
คําเตือน ๑) ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต 
 ๒) ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิน้อายุ   มฉิะน้ันต้องชําระค่าปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๐ 

 
 
 



 
แบบ  สอ. ๔ 

 
หนังสือรับรองการแจ้ง 

จัดต้ัง สถานทีจํ่าหนา่ยอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

เล่มที.่..…/เลขที่……ปี…….. 
 

 ออกหนังสือรับรองการแจ้งให้…………………………….........………อายุ…….............….ปี   สญัชาติ….....…… 
อยู่บ้านเลขที่…..........…………..หมู่ที…่…............………ตรอก/ซอย….....….…………………ถนน….......…………………… 
ตําบล/แขวง……………….....……………….อําเภอ/เขต…………..........……………….จังหวัด……………..................………. 
โทรศัพท…์……………………………….. 
  ข้อ ๑. ดําเนินการจัดต้ัง  (  )  สถานที่จําหน่ายอาหาร  ( )  สถานที่สะสมอาหาร 
ประเภท……………………………….............…………….พ้ืนที่ประกอบการ……...........…......…………………ตารางเมตร 
ค่าธรรมเนียม…........………บาท  ใบเสร็จรบัเงินเล่มที่………....เลขที…่…....…วันที่…….เดือน……………พ.ศ…...…
โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบกิจการว่า……………………………...........…………..จํานวนคน………………...............…คน 
ต้ังอยู่ ณ เลขที…่……………….หมู่ที…่….................………ตําบล………..........…………….อําเภอ…....…………………….. 
จังหวัด………………………………..โทรศัพท์………………………โทรสาร…………………………… 
 ข้อ ๒. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 
 (๑)  ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งหวาย ว่าด้วยสถานที่จําหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๖ 
 (๒)  ………………………………………………………………………………………… 

ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที่………...........…..เดือน……………........……………..พ.ศ………….......…… 
ออกให้  ณ วันที่…..........……เดือน……………….....…………..พ.ศ……………………. 
 
  ลงช่ือ………………………………..  ลงช่ือ………………………………….. 

     (……………………………….)           (…………………………………) 
   ผู้รับเงิน    นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งหวาย 
 
 
 
คําเตือน ๑) ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต 
 ๒) ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิน้อายุ   มฉิะน้ันต้องชําระค่าปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๐  
 
 



 
 
การชําระค่าธรรมเนียม 

ครั้งที่………….…ประจําปี……………. 
ชําระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

วันที่…..….…./…..…………/………..... 
ค่าธรรมเนียม…………………...….บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที…่…..…เลขที…่.….. 
ลงวันที่…………/……..……/……….… 
โดยมีเง่ือนไขเฉพาะ…………….……… 
……………………………………...….. 
……………………………………...…... 
………………………………..………... 
(ลงช่ือ)…………………………..……... 
(………………………...………..) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งหวาย 

การชําระค่าธรรมเนียม 
ครั้งที่………….…ประจําปี……………. 

ชําระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
วันที่…..….…./…..…………/………..... 
ค่าธรรมเนียม…………………...….บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที…่…..…เลขที…่.….. 
ลงวันที่…………/……..……/……….… 
โดยมเีง่ือนไขเฉพาะ…………….……… 
……………………………………...….. 
……………………………………...…... 
………………………………..………... 
(ลงช่ือ)…………………………..……... 
(………………………...………..) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งหวาย 

การชําระค่าธรรมเนียม 
ครั้งที่………….…ประจําปี……………. 

ชําระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
วันที่…..….…./…..…………/………..... 
ค่าธรรมเนียม…………………...….บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที…่…..…เลขที…่.….. 
ลงวันที่…………/……..……/……….… 
โดยมีเง่ือนไขเฉพาะ…………….……… 
……………………………………...….. 
……………………………………...…... 
………………………………..………... 
(ลงช่ือ)…………………………..……... 
(………………………...………..) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งหวาย 

การชําระค่าธรรมเนียม 
ครั้งที่………….…ประจําปี……………. 

ชําระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
วันที่…..….…./…..…………/………..... 
ค่าธรรมเนียม…………………...….บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที…่…..…เลขที…่.….. 
ลงวันที่…………/……..……/……….… 
โดยมีเง่ือนไขเฉพาะ…………….……… 
……………………………………...….. 
……………………………………...…... 
………………………………..………... 
(ลงช่ือ)…………………………..……... 
(………………………...………..) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งหวาย 

การชําระค่าธรรมเนียม 
ครั้งที่………….…ประจําปี……………. 

ชําระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
วันที่…..….…./…..…………/………..... 
ค่าธรรมเนียม…………………...….บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที…่…..…เลขที…่.….. 
ลงวันที่…………/……..……/……….… 
โดยมีเง่ือนไขเฉพาะ…………….……… 
……………………………………...….. 
……………………………………...…... 
………………………………..………... 
(ลงช่ือ)…………………………..……... 
(………………………...………..) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งหวาย 

การชําระค่าธรรมเนียม 
ครั้งที่………….…ประจําปี……………. 

ชําระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
วันที่…..….…./…..…………/………..... 
ค่าธรรมเนียม…………………...….บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที…่…..…เลขที…่.….. 
ลงวันที่…………/……..……/……….… 
โดยมีเง่ือนไขเฉพาะ…………….……… 
……………………………………...….. 
……………………………………...…... 
………………………………..………... 
(ลงช่ือ)…………………………..……... 
(………………………...………..) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งหวาย 

 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ  สอ.๕ 
เลขที่รับ...…../………   คําขอต่ออายุ    เลขที…่………. 

ใบอนุญาตจัดต้ัง  สถานที่จําหนา่ยอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร 
 

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

 ข้าพเจ้า…………………..………………..........………………อายุ………..........…...ปี   สญัชาติ……...........………… 
อยู่บ้านเลขที่……………......…….หมู่ที…่…….................…ตรอก/ซอย…..........……………………ถนน……………………… 
ตําบล/แขวง………………..............……………….อําเภอ/เขต……………......…………….จังหวัด…………….............………. 
โทรศัพท…์……………………………….. 
 ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาต จัดต้ัง  (  )  สถานที่จําหน่ายอาหาร  (  )   สถานที่สะสมอาหาร 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งหวาย………………………...........................………………………………………….. 
โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบกิจการว่า………………………………................................…………………………………………. 
พ้ืนที่ประกอบการ…………………..........................……..……ตารางเมตร    จํานวนคนงาน…….……………...………คน 
ต้ังอยู่ ณ เลขที…่…......…………….หมู่ที…่……….......…ตําบล………...........…………….อําเภอ……….......……………….. 
จังหวัด………………………..........………..โทรศพัท์……………......………………………….  

 

 พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆมาด้วยแล้ว คือ 
๑. ใบอนุญาตเดิม 
๒. ใบรับรองแพทย์ ของผู้ได้รับอนุญาต ผู้ช่วยจําหน่าย และผูป้รุงอาหาร 
๓. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขน มูลฝอย 
๔. ………………………………………………………………………….. 
 
ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นจริงทุกประการ 
 
 

(ลงช่ือ)…………………..………ผูข้อต่ออายุใบอนุญาต 
   (……………… ….………..) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  สอ.๖ 
เลขที่รับ...…../………    คําขอชาํระคา่ธรรมเนียมประจําป ี           เลขที…่…… 

หนังสือรับรองการจัดต้ัง  สถานที่จําหนา่ยอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

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

 ข้าพเจ้า…………………..……………............…………………อายุ…................………...ปี   สญัชาติ……………… 
อยู่บ้านเลขที่………………......….หมู่ที.่...........…………ตรอก/ซอย……...............…………………ถนน……………………… 
ตําบล/แขวง………………………………........อําเภอ/เขต…...................……………………….จังหวัด………….....…………. 
โทรศัพท…์………………………………... 
 ขอย่ืนคําขอชําระค่าธรรมเนียมประจําปี  หนังสือรับรองการจัดต้ัง      (  )    สถานที่จาํหน่ายอาหาร  
(  )   สถานทีส่ะสมอาหาร 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งหวาย………………………………..............................………………………………….. 
โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบกิจการว่า…………………………………………..................................………………………………. 
พ้ืนที่ประกอบการ…………………..…......................…..……ตารางเมตร    จาํนวนคนงาน……………...……...………คน 
ต้ังอยู่ ณ เลขที…่………………...................หมู่ที่……...............………ตําบล…………………….อําเภอ……………………….. 
จังหวัด…………………………......……..โทรศัพท…์…………………………………….  

 

 พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆมาด้วยแล้ว คือ 
๑. ใบอนุญาตเดิม 
๒. ใบรับรองแพทย์ ของผู้ได้รับอนุญาต ผู้ช่วยจําหน่าย และผูป้รุงอาหาร 
๓. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขน มูลฝอย 
๔. ………………………………………………………………………….. 
 
ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นจริงทุกประการ 
 
 

  (ลงช่ือ)…………………..………........ผู้ขอชําระค่าธรรมเนียม 
   (……..………… ….………..) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ  สอ.๗ 
เลขที่รับ...…../………       คําขออนุญาตการต่างๆ    เลขที…่…. 

เก่ียวกับสถานที่จําหนา่ยอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร 
 

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

 ข้าพเจ้า…………………..……………………............…………อายุ…................………...ปี   สญัชาติ……...………… 
อยู่บ้านเลขที่…………..........……….หมู่ที…่…..............……ตรอก/ซอย…….........…………………ถนน……………………… 
ตําบล/แขวง………………………….............…….อําเภอ/เขต…………….............…………….จังหวัด……………….......……. 
โทรศัพท…์……………………………….. 
โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบกิจการว่า…….................................……………………………………………………………………. 
พ้ืนที่ประกอบการ………………..............…..……..……ตารางเมตร    จํานวนคนงาน………...........…………...………คน 
ต้ังอยู่ ณ เลขที…่………............……….หมู่ที…่….....................………ตําบล…………………….อําเภอ……………………….. 
จังหวัด………………………………..โทรศัพท์……………………………………….  

 

 ขอย่ืนคําขอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งหวายด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์……………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………….... 
 

ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นจริงทุกประการ 
 
 

(ลงช่ือ)……………….………..………ผู้ย่ืนคําขอ 
         (………………….….………..) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


