
1/19 
 

คู่มือสาํหรับประชาชน: การขออนุญาต /ต่ออายุใบอนุญาต และออกหนังสือรับแจ้งการจัดตัง้สถานท่ีจาํหน่าย

อาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารพืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตรและไม่เกิน 200 เมตร พ.ศ. 2556 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นตําบลทรายขาว อําเภอพาน จงัหวดัเชียงราย 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขอตอ่อายใุบอนญุาตจดัตัง้สถานท่ีจําหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารพืนท่ีเกิน 200 

ตารางเมตร 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารสว่นตําบลทรายขาว อําเภอพาน จงัหวดัเชียงราย 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30วนั 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอตอ่อายใุบอนญุาตจดัตัง้สถานท่ีจําหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารพืน

ท่ีเกิน 200 ตารางเมตร  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการกองคลงัองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว เลขที ่109  หมู่ที ่10 ตําบลทรายขาว อําเภอ

พาน จงัหวดัเชียงราย 57120 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ  
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. หลกัเกณฑว์ธีิการ 

 

 ผู้ใดประสงค์การขออนุญาต /ต่ออายใุบอนุญาต และออกหนงัสือรับแจง้การจดัตั้งสถานท่ีจาํหน่ายอาหารหรือ

สถานท่ีสะสมอาหารพืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตรและไม่เกิน 200 เมตร มิใชเ่ป็นขายของในตลาดจะต้องย่ืนขอตอ่อายุ

ใบอนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบภายใน.....30. วนัก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุ(ใบอนญุาตมีอาย ุ

1 ปีนบัแตว่นัท่ีออกใบอนญุาต) เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกบัเสียคา่ธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกวา่เจ้า

พนกังานท้องถ่ินจะมีคําสัง่ไมต่อ่อายใุบอนญุาตและหากผู้ขอตอ่อายใุบอนญุาตไมไ่ด้มาย่ืนคําขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อน

วนัใบอนญุาตสิน้สดุแล้วต้องดําเนินการขออนญุาตใหมเ่สมือนเป็นผู้ขออนญุาตรายใหมท่ัง้นีห้ากมาย่ืนขอตอ่อายุ

ใบอนญุาตแล้วแตไ่มชํ่าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราและระยะเวลาท่ีกําหนดจะต้องเสียคา่ปรับเพิ่มขึน้อีกร้อยละ 20 ของ

จํานวนเงินท่ีค้างชําระและกรณีท่ีผู้ประกอบการค้างชําระคา่ธรรมเนียมตดิตอ่กนัเกินกวา่ 2 ครัง้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมี

อํานาจสัง่ให้ผู้นัน้หยดุดําเนินการไว้ได้จนกวา่จะเสียคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับจนครบจํานวน 

 

    2.เง่ือนไขในการย่ืนคําขอ  

   (1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 

  (2) ต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุ

   (3) สภาพสขุลกัษณะของสถานประกอบกิจการต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน) 

   (4เง่ือนไขตามลกัษณะของกิจการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

 ก.สถานท่ีสะสมอาหาร  

          (1)ไมต่ัง้อยูใ่นบริเวณท่ีนา่จะเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ  

          (2)พืน้ทําด้วยวตัถถุาวรทําความสะอาดง่าย   

          (3)จดัให้มีระบบการระบายนํา้อย่างเพียงพอและถกูสขุลกัษณะตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีเจ้าพนกังานสาธารณสขุ

กําหนด  

          (4)จดัให้มีแสงสวา่งและทางระบายอากาศเพียงพอและถกูต้องด้วยสขุลกัษณะตามเกณฑ์ท่ี         

เจ้าพนกังานสาธารณสขุกําหนด  

          (5)จดัให้มีส้วมจํานวนเพียงพอและถกูต้องด้วยสขุลกัษณะตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีเจ้าพนกังานสาธารณสขุกําหนด  

          (6)จดัให้มีท่ีรองรับมลูฝอยและสิ่งปฏิกลูท่ีถกูต้องด้วยสขุลกัษณะและเพียงพอ  

          (7)ปฏิบตักิารอ่ืนใดเก่ียวด้วยสขุลกัษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนกังานสาธารณสขุและคําสัง่เจ้าพนกังานสว่น

ท้องถ่ิน รวมทัง้ระเบียบ ข้อบญัญตัิ และคําสัง่ขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว  
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 ข.สถานท่ีจาํหน่ายอาหาร  

          (1) จดัสถานท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ก.(1)–(6)  

          (2) จดัให้มีโต๊ะ เก้าอี ้หรือท่ีนัง่อยา่งอ่ืนซึง่มีสภาพแข็งแรง สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยูเ่สมอ  

          (3) ผนงัและบริเวณท่ีปรุงอาหารต้องมีพืน้ท่ีทําความสะอาดง่าย  

          (4) จดัให้มีภาชนะและอปุกรณ์เคร่ืองใช้ตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการทํา ประกอบ ปรุงเก็บและการบริโภคอาหารไว้ให้

เพียงพอ ปลอดภยั และถกูต้องด้วยสขุลกัษณะตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีองค์การบริหารสว่นตําบลทรายขาวกําหนด  

           (5) จดัให้มีบริเวณและท่ีสําหรับทําความสะอาดภาชนะตลอดจนอปุกรณ์เคร่ืองใช้ตา่ง ๆ ให้เพียงพอและถกูต้อง

ด้วยสขุลกัษณะเพ่ือใช้การนัน้โดยเฉพาะ  

           (6) จดัให้มีท่ีสําหรับล้างมือพร้อมอปุกรณ์จํานวนเพียงพอ  

           (7) จดัให้มีการป้องกนัเหตอุนัอาจทําให้เกิดอนัตรายตอ่สขุภาพ รวมทัง้ป้องกนัไมใ่ห้เกิดเหตรํุาคาญ เน่ืองจากการ

จําหนา่ย ทํา ประกอบปรุงและเก็บอาหาร  

           (8) จดัให้มีระบบบําบดันํา้เสีย ตามคําแนะนําของเจ้าพนกังานสาธารณสขุและคําสัง่เจ้าพนกังานท้องถ่ิน  

           (9) ปฏิบตัิการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสขุลกัษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนกังานสาธารณสขุ และคําสัง่พนกังานส่วน

ท้องถ่ิน รวมทัง้ระเบียบ ข้อบญัญตั ิและคําสัง่ขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว  

 

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ใน

คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตย่ืนคําขอ

ตอ่อายใุบอนญุาตจดัตัง้

สถานท่ีจําหนา่ยอาหารและ

สถานท่ีสะสมอาหารพืน้ท่ี

เกิน 200 ตารางเมตรพร้อม

หลกัฐานท่ีท้องถ่ินกําหนด 
 

15 นาที งานจดัเก็บ

รายได้ กองคลงั 

อบต.ทรายขาว 

(1. ระยะเวลา

ให้บริการสว่น

งาน/หนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถ่ิน) 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ

ถกูต้องของคําขอและความ

1 ชัว่โมง งานจดัเก็บ

รายได้ กองคลงั 

(1. ระยะเวลา

ให้บริการสว่น
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ครบถ้วนของเอกสาร

หลกัฐานทนัที 

กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน

เจ้าหน้าท่ีแจ้งตอ่ผู้ ย่ืนคํา

ขอให้แก้ไข/เพิ่มเตมิเพ่ือ

ดําเนินการหากไมส่ามารถ

ดําเนินการได้ในขณะนัน้

ขณะนัน้ให้จดัทําบนัทกึ

ความบกพร่องและรายการ

เอกสารหรือหลกัฐานย่ืน

เพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดโดยให้เจ้าหน้าท่ี

และผู้ ย่ืนคําขอลงนามไว้ใน

บนัทกึนัน้ด้วย 

 
 

อบต.ทรายขาว งาน/หนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ให้ระบไุปตาม

บริบทของท้องถ่ิน 

2. หากผู้ขอตอ่

อายใุบอนญุาตไม่

แก้ไขคําขอหรือไม่

สง่เอกสารเพิ่มเตมิ

ให้ครบถ้วนตามท่ี

กําหนดในแบบ

บนัทกึความ

บกพร่องให้

เจ้าหน้าท่ีสง่คืนคํา

ขอและเอกสาร

พร้อมแจ้งเป็น

หนงัสือถึงเหตแุหง่

การคืนด้วยและ

แจ้งสิทธิในการ

อทุธรณ์ (อทุธรณ์

ตามพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัริาชการทาง

ปกครองพ.ศ. 

2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้าน

สขุลกัษณะ 

กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์

ด้านสขุลกัษณะเสนอ

พิจารณาออกใบอนญุาต 

20 วนั งานจดัเก็บ

รายได้ กองคลงั 

อบต.ทรายขาว 

(1. ระยะเวลา

ให้บริการสว่น

งาน/หนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ให้ระบไุปตาม



5/19 
 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

กรณีไมถ่กูต้องตาม

หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ

แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข

ด้านสขุลกัษณะ 

 
 

บริบทของท้องถ่ิน 

2. กฎหมาย

กําหนดภายใน 

30 วนันบัแตว่นัท่ี

เอกสารถกูต้อง

และครบถ้วน 

(ตามพ.ร.บ. การ

สาธารณสขุพ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบตัริาชการทาง

ปกครอง (ฉบบัท่ี 

2)  

พ.ศ. 2557) 

) 

4) 

- 
 

การแจ้งคําสัง่ออก

ใบอนญุาต/คําสัง่ไม่

อนญุาตให้ตอ่อายุ

ใบอนญุาต 

     1. กรณีอนญุาต 

มีหนงัสือแจ้งการอนญุาต

แก่ผู้ขออนญุาตทราบเพ่ือ

มารับใบอนญุาตภายใน

ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินกําหนด

หากพ้นกําหนดถือว่าไม่

ประสงค์จะรับใบอนญุาต

เว้นแตจ่ะมีเหตหุรือข้อแก้

ตวัอนัสมควร 

8 วนั งานจดัเก็บ

รายได้ กองคลงั 

อบต.ทรายขาว 

(1. ระยะเวลา

ให้บริการสว่น

งาน/หนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ให้ระบไุปตาม

บริบทของท้องถ่ิน 

2. ในกรณีท่ีเจ้า

พนกังานท้องถ่ิน

ไมอ่าจออก

ใบอนญุาตหรือยงั

ไมอ่าจมีคําสัง่ไม่

อนญุาตได้ภายใน 

30 วนันบัแตว่นัท่ี
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

     2. กรณีไมอ่นญุาตให้ตอ่

อายใุบอนญุาต 

แจ้งคําสัง่ไมอ่นญุาตให้ตอ่

อายใุบอนญุาตจดัตัง้

สถานท่ีจําหนา่ยอาหารและ

สถานท่ีสะสมอาหารพืน้ท่ี

เกิน 200 ตารางเมตรแก่ผู้

ขอตอ่อายใุบอนญุาตทราบ

พร้อมแจ้งสิทธิในการ

อทุธรณ์ 

 
 

เอกสารถกูต้อง

และครบถ้วนให้

แจ้งการขยายเวลา

ให้ผู้ขออนญุาต

ทราบทกุ 7 วนั

จนกวา่จะ

พิจารณาแล้วเสร็จ

พร้อมสําเนาแจ้ง

สํานกัก.พ.ร. 

ทราบ) 

5) 

- 
 

ชําระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี

คําสัง่อนญุาตตอ่อายุ

ใบอนญุาต) 

แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาชําระ

คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ

ระยะเวลาท่ีท้องถ่ินกําหนด 

 
 

1 วนั งานจดัเก็บ

รายได้ กองคลงั 

อบต.ทรายขาว 

(1. ระยะเวลา

ให้บริการสว่น

งาน/หนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ให้ระบไุปตาม

บริบทของท้องถ่ิน 

2. กรณีไมชํ่าระ

ตามระยะเวลาท่ี

กําหนดจะต้องเสีย

คา่ปรับเพิ่มขึน้อีก

ร้อยละ 20 ของ

จํานวนเงินท่ีค้าง

ชําระ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 วนั 
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14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

- 0 1 ฉบบั - 

3) 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนด) 

4) 

ใบมอบอํานาจ 

(ในกรณีท่ีมีการ

มอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนด) 

5) 

หลกัฐานท่ีแสดง

การเป็นผู้ มี

อํานาจลงนาม

แทนนิติบคุคล 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนด) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สําเนา

ใบอนญุาตตาม

กฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวข้องเชน่

สําเนา

ใบอนญุาตสิ่ง

ปลกูสร้างอาคาร

หรือหลกัฐาน

แสดงวา่อาคาร

นัน้สามารถใช้

ประกอบการได้

ตามกฎหมายวา่

ด้วยการควบคมุ

อาคาร 

- 0 1 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนด) 

2) 

ใบรับรองแพทย์

ของผู้ขอรับ

ใบอนญุาตผู้ชว่ย

จําหนา่ยอาหาร

และผู้ปรุงอาหาร 

- 0 0 ฉบบั (เอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินประกาศ

กําหนด) 
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16. ค่าธรรมเนียม 

1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจัดตัง้สถานท่ีจาํหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารพืน้ท่ีเกิน 

200 ตารางเมตรฉบับละไม่เกิน 3,000 บาทต่อปี 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจง 
สถานท่ีจําหนายอาหาร  และสถานท่ีสะสมอาหาร 

ลําดับท่ี พ้ืนท่ีประกอบการ คาธรรมเนียม 

ฉบับละ (บาท) 

๑ พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร ๑๐๐ 

๒ พ้ืนท่ีประกอบการ  ตั้งแต  ๑๑ – ๒๕  ตารางเมตร ๒๐๐ 

๓ พ้ืนท่ีประกอบการ  ตั้งแต ๒๖ – ๕๐ ตารางเมตร ๓๐๐ 

๔ พ้ืนท่ีประกอบการ  ตั้งแต ๕๑ – ๑๐๐ ตารางเมตร ๔๐๐ 

๕ พ้ืนท่ีประกอบการ ตั้งแต ๑๐๑ – ๒๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 

 
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 

การจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  และสถานท่ีสะสมอาหาร 

ลําดับท่ี พ้ืนท่ีประกอบการ คาธรรมเนียม 

ฉบับละ (บาท) 

๑ พ้ืนท่ีประกอบการ ตั้งแต  ๒๐๐ – ๔๐๐ ตารางเมตร ๑,๕๐๐ 

๒ พ้ืนท่ีประกอบการ ตั้งแต ๔๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป ๒,๐๐๐ 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนแจ้งผา่นศนูย์ดํารงธรรม องค์การบริหารสว่นตําบลทรายขาว อําเภอพาน จงัหวดั

เชียงราย 57120   

 

2) ช่องทางการร้องเรียนเว็บไซค์องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว www.saikao.go.th) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.saikao.go.th/
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คําขอรับ 
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

พื้นท่ีเกิน  200  ตารางเมตร 
 

                   เขียนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

      วันท่ี................เดือน............................พ.ศ............... 

  ขาพเจา..........................................................................อายุ..................ป สัญชาติ................ 
อยูบานเลขท่ี........................หมูท่ี..................ตรอก / ซอย...........................ถนน.............................................. 
ตําบล..............................อําเภอ...................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย................... 
โทรศัพท...................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน.................................................................... 

  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต  จัดตั้ง  □   สถานท่ีจําหนายอาหาร □  สถานท่ีสะสมอาหาร 
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลทรายขาวโดยใชชื่อสถานประกอบการวา 
(ชือ่ราน).............................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ...............................ตารางเมตร 
จํานวนคนงาน.......................คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี............................หมูท่ี.....................ตาํบล........................... 
อําเภอ....................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย.................................................... 
โทรศัพท....................................................................... 

  พรอมคําขอนี้  ขาพเจา  ไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 

□  สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาขาราชการ ของผูขอรับใบอนุญาต 
□  สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 

□  อ่ืน ๆ  (ระบุ)..................................................       
..................................................................................................................................................................... 

แผนท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการพอสังเขป 
 
 
 

 
 
 

  
  ขาพเจา  ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนีเ้ปนจริงทุกประการ 
 
    (ลงชื่อ)..........................................................ผูขอรับใบอนุญาต 
     (.......................................................) 

แบบสอ.1 เลขท่ีรับ.........../............. 
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คําขอรับ 
หนังสือรับรองการแจงจัดตั้ง สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

พ้ืนท่ีไมเกิน  200  ตารางเมตร 

                  เขียนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

      วันท่ี.................เดือน............................พ.ศ.............. 
  ขาพเจา.......................................................................อายุ.................ป  สัญชาติ.................. 
อยูบานเลขท่ี............................หมูท่ี...................ตรอก /ซอย...........................ถนน.......................................... 
ตําบล...................................อําเภอ...................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย................ 
โทรศัพท.............................................................. 
  ขอยืน่คําขอรับหนังสือรับรองการแจงการ จัดตั้ง     □  สถานท่ีจําหนายอาหาร 

                 □  สถานท่ีสะสมอาหาร 
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว ใชชื่อสถานประกอบการวา  (ชือ่ราน)...................................... 
.................................................................................................................................................................... 
  พรอมคําขอนี้  ขาพเจา ไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 

□  สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาขาราชการ ของผูขอรับใบอนุญาต 

□   สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 
□  อ่ืน ๆ  (ระบุ).................................................. 
..................................................................................................................................................................... 

แผนท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการพอสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  ขาพเจา  ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนีเ้ปนจริงทุกประการ 
 
    (ลงชื่อ)..........................................................ผูขอรับใบอนุญาต 
     (.......................................................) 
 

เลขท่ีรับ.........../............. แบบสอ.2 
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คําขอรับชําระคาธรรมเนียมประจําป 
หนังสือรับรองการแจงจัดตั้ง สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

พ้ืนท่ีไมเกิน  200  ตารางเมตร 

       เขียนทีองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

      วันท่ี.................เดือน............................พ.ศ.............. 
 
  ขาพเจา.......................................................................อายุ.................ป  สัญชาติ.................. 
อยูบานเลขท่ี............................หมูท่ี...................ตรอก /ซอย...........................ถนน.......................................... 
ตําบล...................................อําเภอ...................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย................ 
โทรศัพท.............................................................. 
  ขอยื่นคําขอรับหนังสือรับรองการแจงการ จัดตั้ง     
           □  สถานท่ีจําหนายอาหาร   □  สถานท่ีสะสมอาหาร 
     
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว โดยใชชื่อสถานประกอบการวา  (ชือ่ราน).................................. 
...................................................................................................................................................................... 
  พรอมคําขอนี้  ขาพเจา ไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
□  ใบอนุญาตเดิม                                     

□  อ่ืน ๆ  (ระบุ).......................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.  
     ขาพเจา  ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนจริงทุกประการ 
 
    (ลงชื่อ)..........................................................ผูขอชําระคาธรรมเนียม 
     (.......................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขท่ีรับ.........../............. แบบสอ.3 
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ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
เลมท่ี.................เลขท่ี................./.................            สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 
 

  เจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองให       □   บุคคลธรรมดา           □  นิติบุคคล 
ชื่อ.........................................................................อายุ....................ป  สัญชาติ.............................................. 
เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี................................................................อยูบาน/สํานักงานเลขท ี่......................... 
ตรอก/ซอย.........................ถนน............................................หมูท่ี.....................ตําบล/แขวง............................ 
อําเภอ/เขต..................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย.............................................. 
โทรศัพท......................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน................................................................. 
  1.  จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารประเภท................................................................................. 
สถานท่ีชื่อ......................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ....................................ตารางเมตร 
  2.  ตั้งอยูเลขท่ี.......................ตรอก/ซอย.........................ถนน................................................. 
หมูท่ี.....................โทรศัพท....................................................... 
  3.  คาธรรมเนียมฉบับละ.................................บาท / ป     ใบเสร็จรับเงินเลมท ี่......................... 
เลขท่ี.......................วันท่ี.....................เดือน....................................พ.ศ.......................... 
  4.  ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

      4.1  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติตําบลทรายขาววาดวยสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจา
พนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่ง 

       4.2  ............................................................................................................................... 
ออกให  ณ  วันท่ี.....................เดือน................................พ.ศ..........................สิ้นอายุวนัท่ี.............................. 
เดือน..............................พ.ศ................................. 
 
 
     (ลงชื่อ)............................................................... 
      (..........................................................) 
            เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 
 
 
 

แบบสอ.5 
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หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 
  

เลมท่ี.................เลขท่ี................./.................           สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

  เจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองให       □   บุคคลธรรมดา           □  นิติบุคคล 
ชื่อ.........................................................................อายุ....................ป  สัญชาติ.............................................. 
เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี................................................................อยูบาน/สํานักงานเลขท ี่......................... 
ตรอก/ซอย.........................ถนน............................................หมูท่ี.....................ตําบล/แขวง............................ 
อําเภอ/เขต..................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย.............................................. 
โทรศัพท......................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน................................................................. 
  1.  จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารประเภท................................................................................. 
สถานท่ีชื่อ......................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ....................................ตารางเมตร 
  2.  ตั้งอยูเลขท่ี.......................ตรอก/ซอย.........................ถนน................................................. 
หมูท่ี.....................โทรศัพท....................................................... 
  3.  คาธรรมเนียมฉบับละ.................................บาท / ป     ใบเสร็จรับเงินเลมท ี่......................... 
เลขท่ี.......................วันท่ี.....................เดือน....................................พ.ศ.......................... 
  4.  ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

      4.1  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติตําบลทรายขาววาดวยสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจา
พนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่ง 

       4.2  ............................................................................................................................... 
ออกให  ณ  วันท่ี.....................เดอืน................................พ.ศ..........................สิ้นอายุวนัท่ี.............................. 
เดือน..............................พ.ศ................................. 
 
 
 
     (ลงชื่อ)............................................................... 
      (..........................................................) 
        เจาพนักงานทองถ่ิน 

 
 
 
 

แบบ สอ.6 
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หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

เลมท่ี.................เลขท่ี................./.................            สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 
 

  เจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองให       □   บุคคลธรรมดา           □  นิติบุคคล 
ชื่อ.........................................................................อายุ....................ป  สัญชาติ.............................................. 
เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี................................................................อยูบาน/สํานักงานเลขท ี่......................... 
ตรอก/ซอย.........................ถนน............................................หมูท่ี.....................ตําบล/แขวง............................ 
อําเภอ/เขต..................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย.............................................. 
โทรศัพท.........................................หมายเลขบัตรประจาํตัวประชาชน............................................................. 
  1.  จัดตั้งสถานท่ีสะสมอาหารประเภท................................................................................. 
สถานท่ีชื่อ......................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ....................................ตารางเมตร 
  2.  ตั้งอยูเลขท่ี.......................ตรอก/ซอย.........................ถนน................................................. 
หมูท่ี.....................โทรศัพท....................................................... 
  3.  คาธรรมเนียมฉบบัละ.................................บาท / ป     ใบเสร็จรับเงินเลมท ี่......................... 
เลขท่ี.......................วันท่ี.....................เดือน....................................พ.ศ.......................... 
  4.  ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามเง่ือนไขดังตอไปนี้ 
                           4.1  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว เรื่อง สถานท่ีจําหนายและสถานท่ี

สะสมอาหาร พ.ศ.2556 และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่ง 

       4.2 รักษาสถานท่ีใหสะอาด  มีการปองกันพาหะนําโรค มีท่ีท้ิงขยะ และผูประกอบการตองไมเปน
โรคติดตอ 

ออกให  ณ วันท่ี.....................เดือน..............................พ.ศ..........................สิ้นอายุวันท่ี...................... 
เดือน..............................พ.ศ................................. 
 
 
     (ลงชื่อ)............................................................... 
      (..........................................................) 
         เจาพนักงานทองถ่ิน 

 
คําเตือน :  แสดงหนังสือรับรองการแจงนี้ไวในท่ีเปดเผย  ณ สถานท่ีไดรับหนังสือรับรองการแจง 

 
 

แบบ สอ.7 
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คําขอตออายุ              
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหาร   

พ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร 
 
                   เขียนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

      วันท่ี.................เดือน............................พ.ศ.............. 
 
  ขาพเจา.......................................................................อายุ.................ป  สัญชาติ.................. 
อยูบานเลขท่ี............................หมูท่ี...................ตรอก /ซอย...........................ถนน.......................................... 
ตําบล...................................อําเภอ...................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย................ 
โทรศัพท...........................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน............................................................ 
  ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้ง     

           □  สถานท่ีจําหนายอาหาร   □  สถานท่ีสะสมอาหาร 
     
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว  โดยใชชื่อสถานประกอบการวา  ................................................... 
พ้ืนท่ีประกอบการ.................................ตารางเมตร  จํานวนคนงาน...................คน  ตั้งอยู ณ เลขท่ี.................... 
หมูท่ี..................ตําบล.......................................อําเภอ............................จังหวัด............................................. 
รหัสไปรษณีย...................................................โทรศัพท.................................................................................. 
 
  พรอมคําขอนี้  ขาพเจา ไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 

□  ใบอนุญาตเดิม                                     
□  อ่ืน ๆ  (ระบุ).......................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.  
     ขาพเจา  ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนจริงทุกประการ 
 
 
 
    (ลงชื่อ)..........................................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 
 
     (.......................................................) 

 
 
 

เลขท่ีรับ.........../............. 

แบบ สอ.8 

เลขท่ี............. 
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ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
เลมท่ี.................เลขท่ี................./.................          สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

  เจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองให       □   บุคคลธรรมดา           □  นิติบุคคล 
ชื่อ.........................................................................อายุ....................ป  สัญชาติ.............................................. 
เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี................................................................อยูบาน/สํานักงานเลขท ี่......................... 
ตรอก/ซอย.........................ถนน............................................หมูท่ี.....................ตําบล/แขวง............................ 
อําเภอ/เขต..................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย.............................................. 
โทรศัพท......................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน................................................................. 
  1.  จัดตัง้สถานท่ีจาํหนายอาหารประเภท................................................................................. 
สถานท่ีชื่อ......................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ....................................ตารางเมตร 
  2.  ตั้งอยูเลขท่ี.......................ตรอก/ซอย.........................ถนน................................................. 
หมูท่ี.....................โทรศัพท....................................................... 
  3.  คาธรรมเนียมฉบับละ.................................บาท / ป     ใบเสร็จรับเงินเลมท ี่......................... 
เลขท่ี.......................วันท่ี.....................เดือน....................................พ.ศ.......................... 
  4.  ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามเง่ือนไขดังตอไปนี้ 
                           4.1  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว เรื่อง สถานท่ีจําหนายและสถานท่ี

สะสมอาหาร พ.ศ.2556 และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่ง 

      4.2  ............................................................................................................................... 
ออกให  ณ  วันท่ี.....................เดือน................................พ.ศ..........................สิ้นอายุวนัท่ี.............................. 
เดือน..............................พ.ศ................................. 
 
 
     (ลงชื่อ)............................................................... 
      (..........................................................) 
               เจาพนักงานทองถ่ิน 

 
 
 
 
 

แบบ สอ.4 
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คําขอยกเลิกกิจการ 
 

                   เขียนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

      วันท่ี................เดือน............................พ.ศ............... 

  ขาพเจา..........................................................................อายุ..................ป สัญชาติ................ 
อยูบานเลขท่ี........................หมูท่ี..................ตรอก / ซอย...........................ถนน.............................................. 
ตําบล..............................อําเภอ...................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย................... 
โทรศัพท...................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน.................................................................... 

  ขอยื่นยกเลิกกิจการ  การจัดตั้ง  □   สถานท่ีจําหนายอาหาร □  สถานท่ีสะสมอาหาร 
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลทรายขาวโดยใชชื่อสถานประกอบการวา 
(ชือ่ราน).............................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ...............................ตารางเมตร 
จํานวนคนงาน.......................คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี............................หมูท่ี.....................ตําบล........................... 
อําเภอ....................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย.................................................... 
โทรศัพท....................................................................... 

  ขาพเจา  ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนีเ้ปนจริงทุกประการ 
 
    (ลงชื่อ)..........................................................ผูรองขอ 
     (.......................................................) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอ.9 เลขท่ีรับ.........../............. 
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	เจ้าพนักงานสาธารณสุขกำหนด            (5)จัดให้มีส้วมจำนวนเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขกำหนด            (6)จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเพียงพอ            (7)ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยว...
	ข.สถานที่จำหน่ายอาหาร            (1) จัดสถานที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ก.(1)–(6)            (2) จัดให้มีโต๊ะ เก้าอี้ หรือที่นั่งอย่างอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรง สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ            (3) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารต้องมีพื้นที่ทำความสะ...

