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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลอิปน 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลอิปน  วาดวยสถานท่ีจําหนาย

อาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  

มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

องคการบรหิารสวนตาํบลอิปนโดยความเหน็ชอบของสภาองคการบรหิารสวนตําบลอิปนและนายอําเภอพระแสง  

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลอิปน  เรื่อง  สถานที่

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้  ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลอิปนตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา 

บรรดาขอบัญญัติ  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ังอื่นใดในสวนที่ตราไวในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยง

กับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 

  (๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  แตไมรวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 

หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้นแลวแตกรณี 

  (๒) วัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใชหรือใชผสมในการผลิตอาหารรวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร   

สี  และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณใด ๆ  ท่ีมิใชที่

หรือทางสาธารณะท่ีจัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภค



หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๗๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ไดทันที  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั่น  หรือนําไป

บริโภคท่ีอื่นก็ตาม 

  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช 

หรือทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด   

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทําประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และใหหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด

เปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  หรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตวหรือที่อื่น 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน 

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ตลาด”  หมายความวา  สถานท่ีซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมชนเพ่ือจําหนายสินคา  

ประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลวหรือของเสียงาย  

ทั้งนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว

สําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมชนเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราว 

หรือตามวันที่กําหนด 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลอิปน 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔ หามมิใหผูใดจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด

ซึ่งมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตร  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากพ้ืนที่ดังกลาว 

มีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจง 

ขอ ๕ ความในขอ  ๔  ไมใชบังคับแกการประกอบการ  ดังนี้ 
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  (๑) การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๒) การขายของในตลาด 

  (๓) การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ ๖ ผูตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  ตองจัดสถานท่ีใหถูกตองดวย

สุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังตอไปนี้ 

  ก. สถานที่สะสมอาหาร 

   (๑) ไมตั้งอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 

   (๒) พ้ืนทําดวยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดงาย 

   (๓) จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามเกณฑมาตรฐานที่องคการบริหารสวนตําบลอิปนกําหนด 

   (๔) จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามเกณฑมาตรฐานที่องคการบริหารสวนตําบลอิปนกําหนด 

   (๕) จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน 

ที่องคการบริหารสวนตําบลอิปนกําหนด 

   (๖) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ 

   (๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่นรวมทั้ง  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบและคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลอิปน 

  ข. สถานที่จําหนายอาหาร 

   (๑) จัดสถานที่ตามที่กําหนดไวในขอ  ก  (๑) - (๖) 

   (๒) จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือที่นั่งอยางอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรงสะอาดและเปน

ระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 

   (๓) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารตองมีพ้ืนผิวที่ทําความสะอาดงาย 

   (๔) จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา  ประกอบ  ปรุง  

เก็บและการบริโภคอาหารใหเพียงพอ  ปลอดภัยและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานท่ีองคการ

บริหารสวนตําบลอิปนกําหนด 
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   (๕) จัดใหมีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะตลอดอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  

ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะเพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ 

   (๖) จัดใหมีที่สําหรับลางมือพรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ 

   (๗) จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพรวมทั้งปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ

เนื่องจากการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

   (๘) จัดใหมีระบบน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ัง 

เจาพนักงานทองถิ่น 

   (๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่นรวมทั้ง  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบและคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลอิปน 

  ค. สถานที่จําหนายอาหารท่ีมีพ้ืนท่ีเกินกวาสองรอยตารางเมตร 

   (๑) จัดสถานท่ีตามที่กําหนดไวในขอ  ก.  และ  ขอ  ข. 

   (๒) จัดใหมีหองรับประทานอาหาร  หองครัว  และระบบการบําบัดน้ําเสียที่ถูกตอง 

   (๓) ผูประกอบการคาตองผานการตรวจสุขภาพวาไมเปนโรคติดตอท่ีนารังเกียจ 

และผานการทดสอบความรูดานสุขาภิบาล 

   (๔) สถานที่จําหนายอาหารตองตั้งหางจากแหลงที่นารังเกียจและหรือแหลง

กอใหเกิดมลพิษที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ้ืนผนังเพดานตองใชวัสดุที่ถาวร  แข็งแรง  เรียบทําความ

สะอาดงายพ้ืนลาดเอียงไปสูระบบรางระบายน้ําเสีย 

   (๕) ตองจัดใหมีน้ําใชท่ีเพียงพอและคุณภาพเทียบเทาน้ําประปาโดยจายระบบทอ   

ตองมีอางลางมือและหองสวมท่ีถกูสุขลักษณะและมีจํานวนตามเกณฑในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด

และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

   (๖) จัดใหมีระบบการระบายน้ําเสียท่ีถูกหลักสุขาภิบาลมีการดักมูลฝอยและบอดักไขมัน

และตองจัดใหมีอุปกรณดับเพลิงที่เกิดจากกาซและติดตั้งในที่ที่หยิบงายเมื่อเกิดเพลิงไหมและตองมี 

การตรวจสอบอุปกรณดับเพลิงทุกป 

   (๗) ตองจัดใหมีแสงสวางภายในไมนอยกวา  ๒๐๐  ลักซ  ณ  จุดที่ทําการปรุง  

ประกอบ  และจําหนายอาหารตองใหมีการระบายอากาศภายในรานอยางเพียงพอโดยมีชองระบายอากาศ 

ไมนอยกวารอยละ  ๒๐  ของพ้ืนท่ีหอง  สําหรับหองรับประทานอาหารท่ีมีเครื่องปรับอากาศตองมี
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เครื่องดูดอากาศรวมทั้งติดตั้งเครื่องหมาย  “หามสูบบุหรี่”  ไวดวยบริเวณท่ีปรุงอาหารตองมีเครื่องดูดควัน

และปลองระบายควันซึ่งสูงเพียงพอไมกอใหเกิดเหตุรําคาญ   

   (๘) ผูประกอบการคาอาหารตองมีบตัรประจําตัวโดยผานการทดสอบและตรวจสุขภาพ

รางกายซึ่งออกโดยราชการสวนทองถิ่นตองติดใหเห็นไดงายและมีการตออายุบัตรทุกป 

   (๙) การจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บสะสมอาหาร  และการลางภาชนะอุปกรณ

ตองสูงจากพ้ืนที่ไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร 

   (๑๐) อาหารเครื่องดื่มและเครื่องปรุงรสตองใสภาชนะที่สะอาด  มีฝาปดสนิท  

อาหารสดประเภทเนื้อตองเก็บในภาชนะท่ีปกปด  ณ  อุณหภูมิที่ต่ํากวา  ๗.๒  องศาเซลเซียส 

   (๑๑) น้ําดื่ม  เครื่องดื่ม  น้ําผลไม  ตองสะอาด  ใสภาชนะที่สะอาด  มีฝาปด  มีกอก 

หรือทางน้ําสําหรับรินน้ํา  หรืออุปกรณที่มีดามสําหรับตักโดยเฉพาะ 

   (๑๒) ภาชนะที่บรรจุอาหารหรือใสเครื่องปรุงรสตาง ๆ  ตองใชวัสดุท่ีมีการออกแบบ

ท่ีถูกหลักสุขาภิบาลอาหารและปลอดภัย  ภาชนะที่ใชแลวตองลางและเก็บใหถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร  

สวนภาชนะประเภทใชแลวทิ้งหามนํากลับมาใชใหม 

   (๑๓) ตองจัดใหมีที่รองรับมูลฝอยท่ีไมรั่วซึม  มีฝาปดและตองมีการรวบรวมและ

กําจัดที่ถูกตองและตองมีการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพ้ืน  รางระบายน้ําท่ีพักมูลฝอย  หองน้ําหอง

สวม  ไมใหมีกล่ินเหม็นและสะอาดอยูเสมอ 

   (๑๔) ตองจัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพและเหตุรําคาญ  อันเนื่องจากปรุง

ประกอบจําหนายและเก็บอาหาร 

ขอ ๗ อาคารที่ใชเปนสถานที่ประกอบการตองมีหลักฐานแสดงวาสามารถใชประกอบการนั้นได

โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

ขอ ๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลอิปนมีอํานาจผอนผันใหผูขอรับใบอนุญาตผูขอรับ

หนังสือรับรองการแจงงดเวนการปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในขอ  ๖  และขอ  ๗  เพียงเทาท่ีเห็นสมควร  

หรือจะเปล่ียนแปลงใดเพ่ือใหเหมาะสมแกกิจการซึ่งใชควบคุมนั้น  ท้ังนี้  การผอนผันนั้นตองไมเปนเหตุ

กระทบกระเทือนถึงสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ขอ ๙ ผูไดรับอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองดูแลรักษาสถานที่จําหนายอาหาร

และสถานที่สะสมอาหารใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
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  (๑) รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกันและกําจัดสัตวนําโรค 

  (๒) ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดท่ีรองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไมใหเปนที่

เพาะพันธแมลงสัตวนําโรคไดและตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๓) รักษาสวมใหถูกตองดวยสุขลักษณะอยูเสมอ 

  (๔) จัดส่ิงของเครื่องใชและอุปกรณใหเปนระเบียบเรียบรอยและรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

  (๕) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติและคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลอิปน 

ขอ ๑๐ ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  

ปรุง  เก็บรักษาอาหารตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ  น้ําใชและของใชอื่น ๆ  รวมทั้ง

สุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) วางเก็บอาหารกอนปรุงในท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะรวมท้ังจัดใหมีการปองกันสัตว

นําโรคในสถานท่ีนั้น 

  (๒) ใชเครื่องปกปดอาหารรวมทั้งภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ท่ีใชในการทํา

ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละอองและส่ิงท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ตลอดจนรักษา 

เครื่องปกปดนั้นใหสะอาดและใชในการไดดีอยูเสมอ 

  (๓) น้ําแข็งสําหรับใชบริโภคตองจัดเก็บไวในภาชนะที่ถูกสุขลักษณะ  สามารถปองกัน 

ส่ิงปนเปอนได  และหามนําอาหารหรือส่ิงของอื่นแชหรือเก็บรวมไวดวยกัน 

  (๔) การทุบ  บดน้ําแข็ง  ตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะและสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้ง

ปองกันมิใหมีเสียงอันเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น 

  (๕) ในกรณีที่มีผาเช็ดหนาใหบริการตองทําใหสะอาดและผานความรอนฆาเชื้อโรค

หรือกรรมวิธีอื่นใดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๖) จัดใหมีน้ําสะอาดไวใหเพียงพอ 

  (๗) ใชภาชนะหรือวัตถุท่ีสะอาดปลอดภัยสําหรับปรุง  ใสหรือหออาหารหรือน้ําแข็ง

โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 
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  (๘) ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาด   

และปฏิบัติตนใหถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคล 

  (๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลอิปน 

ขอ ๑๑ ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองไมเปนโรคติดตอ  และไมจาง

หรือใชบุคคลท่ีปวยหรือมีเหตุใหควรเชื่อวาเปนโรคติดตอ  จําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร 

ขอ ๑๒ ผูใดประสงคจะจัดสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารซึ่งมีพ้ืนท่ีเกิน 

สองรอยตารางเมตร  ใหย่ืนคําขอใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สอ. ๑  พรอมกับหลักฐานตาง ๆ  

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลอิปนกําหนด 

ในกรณีสถานที่ตามวรรคหนึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรใหแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจงตามแบบ  สอ. ๒  พรอมกับหลักฐานตาง ๆ  เชนเดียวกับที่กําหนดไว 

ในวรรคหนึ่งกอนขอตั้ง  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงใหออกใบรับแจงการจัดตั้งสถานที่แกผูแจง 

ตามแบบ  สอ. ๓  เพ่ือใชเปนหลักฐาน  ในการประกอบกิจการตามท่ีแจงเปนการชั่วคราวในระหวางที่ 

เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจงใหตามท่ีขอ 

ขอ ๑๓ เมื่อเจาพนักงานทองถิน่ไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขออนุญาต

หรือการแจงแลว  ปรากฏวาถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดใหออกใบอนุญาต 

ตามแบบ  สอ. ๔  หรือแบบ  สอ. ๕  หรือหนังสือรับรองการแจงตามแบบ  สอ. ๖  หรือแบบ  สอ. ๗  

แลวแตกรณี 

ผูไดรับใบอนุญาตหรือแจงตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ภายในกําหนด 

สิบหาวันนับแตวันที่ผูไดรับใบอนุญาต  ผูแจง  ผูแทนหรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจง  

แลวแตกรณีไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลา 

ที่กําหนดจะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแตผูไดรับ

ใบอนุญาตหรือผูแจงจะบอกเลิกการดําเนินการกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการท่ีจะตองชําระคาธรรมเนียม

ดังกลาว 

การแจงตามวรรคสอง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นทําเปนหนังสือแจงใหผูไดรับอนุญาต  ผูแจงผูแทน

หรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจง  แลวแตกรณีทราบ  ในกรณีไมพบตัวหรือไมยอมรับ
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หนังสือใหสงการแจงคํา ส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับหนังสือปดหนังสือนั้นไวเปดเผยเห็นไดงาย   

ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักงานของผูตองรับหนังสือและใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือดังกลาวแลวตั้งแต 

เวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปดหนังสือ  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๔ เมื่อผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงผูใดประสงคขอตอใบอนุญาต

หรือขอตออายุหนังสือรับรองการแจง  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สอ. ๘  พรอมกับ

ชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงส้ินอายุ 

ขอ ๑๕ ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 

หรือวันที่ออกหนังสือรับรองการแจง 

ขอ ๑๖ เมื่อผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงไมประสงคจะประกอบการ

ตอไปใหไปย่ืนคํารองบอกเลิกการดําเนินการตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สอ. ๙ 

ขอ ๑๗ หากผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงประสงคจะแกไขรายการ 

ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงใหย่ืนคํารองขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สอ. ๙ 

ขอ ๑๘ หากปรากฏวาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด

ในสาระสําคัญผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจง  แลวแตกรณี  จะตองย่ืนคําขอตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สอ. ๙  เพ่ือขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหม

ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  แลวแตกรณี

พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีเกิดสูญหาย  หรือถูกทําลาย 

  (๒) ในอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๑๙ การออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหมใหเจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหใชแบบ  สอ. ๔  

หรือแบบ  สอ. ๕  หรือแบบ  สอ. ๖  หรือแบบ  สอ. ๗  แลวแตกรณี  โดยประทับตราสีแดงคําวา  

“แทน”  กํากับไวดวยและใหมีวัน  เดือน  ป  ท่ีออกใบแทน  พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น

หรือผูไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 
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  (๒) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม  ระบุสาเหตุ 

การสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิมแลวแตกรณี  

และเลมที่  เลขที่  ป  พ.ศ.  ของใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

ขอ ๒๐ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนี้

ดังตอไปนี้ 

  (๑) คําขอรับใบอนุญาตจักตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารใหใช

แบบ  สอ. ๑ 

  (๒) คําขอรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

ใหใชแบบ  สอ. ๒ 

  (๓) ใบแจงการจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใหใชแบบ  สอ. ๓ 

  (๔) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารใหใชแบบ  สอ. ๔ 

  (๕) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารใหใชแบบ  สอ. ๕ 

  (๖) หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารใหใชแบบ  สอ. ๖ 

  (๗) หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารใหใชแบบ  สอ. ๗ 

  (๘) คําขอตอใบอนุญาตหรือขอตออายุหนังสือรับรองการแจงเพ่ือจัดตั้งสถานที่

จําหนายอาหารหรือสะสมอาหารใหใชแบบ  สอ. ๘ 

  (๙) คํารองขออนุญาตการตาง ๆ  ใหใชแบบ  สอ. ๙ 

ขอ ๒๑ ผู ใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลอิปนเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจ

ออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  คําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๖  กมุภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สมกมล  ศรีสมโภชน 

ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ปฏิบัตหินาท่ี 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลอิปน 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลอิปน 

เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี พ้ืนท่ีประกอบการ คาธรรมเนียม 
ฉบับละ(บาทตอป) 

๑ อัตราคาธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนาย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
๑. พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร 
๒. พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๕  ตารางเมตร 
๓. พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๒๕  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 
๔. พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๕๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
๕. พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๔๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒ อัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและ

สถานท่ีสะสมอาหาร 
๑.  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๕๐  ตารางเมตร 
๒.  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร   

 
 

๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ  สอ. ๑ 

คําขอใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

เขียนท่ี............................................................... 

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

 ขาพเจา      บุคคลธรรมดา     นิติบุคคล  ชื่อ.................................................................................... 

อายุ................ป  สัญชาติ.................................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี...................................................... 

อยูบานเลขท่ี/สํานักงานเลขท่ี............................ตรอก/ซอย........................ถนน.................................................. 

หมูท่ี................แขวง/ตําบล...........................เขต/อําเภอ..................................จังหวัด........................................ 

โทรศัพท.......................................ขอยื่นคําขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร   

ตอเจาพนักงานทองถ่ิน 

๑. สถานท่ีชื่อ.........................................เพ่ือจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร..................................... 

๒. สถานท่ีตั้งเลขท่ี...................ตรอก/ซอย..................................ถนน.........................หมูท่ี................. 

ตําบลอิปน  อําเภอพระแสง  จังหวัดสุราษฎรธานี  โทรศัพท.................................................จํานวนพ้ืนท่ี

ประกอบอาหาร................................................ตารางเมตร 

๓. ผูจัดการสถานท่ีแหงนี้คือ....................................................อายุ....................ป  สัญชาติ................. 

อยูบานเลขท่ี.............ตรอก/ซอย..................ถนน..................หมูท่ี..............แขวง/ตําบล..................................... 

เขต/อําเภอ.............................จังหวัด...........................................โทรศัพท........................................... 

๔. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว คือ 

๔.๑  สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีประกอบการ  หากเปนนิติบุคคลใหสําเนาหนังสือรับรอง 

การจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบดวย 

      ๔.๒  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต 

      ๔.๓  หลักฐานแสดงวาอาคารนั้นสามารถใชประกอบการไดโดยถูกตองตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคาร  

               ๔.๔  แผนท่ีสังเขปแสดงภาพท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ 

               ๔.๕  กรณีเจาของไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเองได  ใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือมอบอํานาจ 

ท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจมาแสดง 

 

 

 

 

 

   ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

                                                                 (ลงชื่อ)                                 ผูขอรับใบอนุญาต 

                                                                          (...........................................) 

แผนท่ีพอสังเขป 



แบบ  สอ. ๒ 

คําขอรับหนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

เขียนท่ี............................................................... 

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

 ขาพเจา       บุคคลธรรมดา      นิติบุคคล  ชื่อ.................................................................................... 

อายุ................ป  สัญชาติ.................................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี...................................................... 

อยูบานเลขท่ี/สํานักงานเลขท่ี............................ตรอก/ซอย........................ถนน.................................................. 

หมูท่ี................แขวง/ตําบล...........................เขต/อําเภอ..................................จังหวัด........................................ 

โทรศัพท................................................ขอยื่นคําขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสม

อาหาร  ตอเจาพนักงานทองถ่ิน 

๑. สถานท่ีชื่อ.........................................เพ่ือจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร..................................... 

๒. สถานท่ีตั้งเลขท่ี...................ตรอก/ซอย..................................ถนน.........................หมูท่ี................. 

ตําบลอิปน  อําเภอพระแสง  จังหวัดสุราษฎรธานี  โทรศัพท.................................................จํานวนพ้ืนท่ี

ประกอบอาหาร................................................ตารางเมตร 

๓. ผูจัดการสถานท่ีแหงนี้คือ....................................................อายุ....................ป  สัญชาติ................. 

อยูบานเลขท่ี.............ตรอก/ซอย..................ถนน..................หมูท่ี..............แขวง/ตําบล..................................... 

เขต/อําเภอ.............................จังหวัด...........................................โทรศัพท........................................... 

๔. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว คือ 

๔.๑  สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีประกอบการ  หากเปนนิติบุคคลใหสําเนาหนังสือรับรอง 

การจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบดวย 

      ๔.๒  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต 

      ๔.๓  หลักฐานแสดงวาอาคารนั้นสามารถใชประกอบการไดโดยถูกตองตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคาร 

      ๔.๔  แผนท่ีสังเขปแสดงภาพท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ 

      ๔.๕  กรณีเจาของไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเองได  ใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือมอบอํานาจ 

ท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจมาแสดง 

 

 

 

 

 

   ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

                                                                (ลงชือ่)                               ผูขอรับใบอนุญาต 

                                                                       (...........................................) 
 

แผนท่ีพอสังเขป 



 

แบบ  สอ. ๓ 

ใบรับแจงการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ท่ี..................../                         สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลอิปน 

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

 ขาพเจา.....................................................................................................เจาพนักงานทองถ่ินไดรับแจง

จาก.............................................................................ขอรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

หรือสะสมอาหาร  สถานท่ีชื่อ........................................................................เลขท่ี..............................................

ตรอก/ซอย.................ถนน......................................ตําบลอิปน  อําเภอพระแสง  จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

  ลงชื่อ...................................................... 

  (....................................................) 

  เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดเก็บรายได 

โทร.  ๐๗๗-๓๖๙-๑๓๐ 

หมายเหตุ  เจาพนักงานทองถ่ินจะแจงผลการพิจารณาภายใน  ๗  วันทําการนับแตวันท่ีไดรับแจง 

 



 

แบบ  สอ. ๔ 

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

เลมท่ี..............เลขท่ี............/...............                        สาํนักงานองคการบริหารสวนตําบลอิปน 

  อนุญาตให      บุคคลธรรมดา      นิติบุคคล  ชื่อ.................................................................... 

อายุ..................ป  สัญชาติ...................เลขท่ีประจําตัวประชาชนเลขท่ี................................................................ 

อยูบานเลขท่ี/สํานักงานเลขท่ี...................ตรอก/ซอย.............................ถนน................................หมูท่ี.............. 

แขวง/ตําบล........................เขต/อําเภอ.........................จังหวัด.............................โทรศัพท.................................

  ๑.  จัดตั้งสถานท่ีสะสมอาหารประเภท.....................................................................................

สถานท่ีชื่อ......................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ........................................ตารางเมตร 

  ๒.  ตั้งอยูเลขท่ี..................ตรอก/ซอย...............................ถนน...............................................

ตําบลอิปน  อําเภอพระแสง  จังหวัดสุราษฎรธานี  โทรศัพท............................................................................... 

  ๓.  คาธรรมเนียมฉบับละ.....................................บาทตอป  ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.................... 

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

  ๔.  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

๔.๑ ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลอิปนวาดวยสถานท่ีจําหนาย 

อาหารและสถานท่ีสะสมอาหารและปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวสุขลกัษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน  รวมท้ังขอบังคับ  และคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลอิปน 

                ๔.๒.................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

 

  ออกให  ณ  วันท่ี..................เดือน.................................พ.ศ.......................... 

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

 

 

                  ลงชื่อ 

         (.......................................) 

              เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

 

 

คําเตือน  แสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาต 

 
 

 

 



 

แบบ  สอ. ๕ 

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีสะสมอาหาร 

เลมท่ี..............เลขท่ี............/..............                        สาํนักงานองคการบริหารสวนตําบลอิปน 

  อนุญาตให      บุคคลธรรมดา      นิติบุคคล  ชื่อ.................................................................. 

อายุ..................ป  สัญชาติ...................เลขท่ีประจําตัวประชาชนเลขท่ี............................................................... 

อยูบานเลขท่ี/สํานักงานเลขท่ี...................ตรอก/ซอย.............................ถนน................................หมูท่ี.............. 

แขวง/ตําบล........................เขต/อําเภอ.........................จังหวัด.............................โทรศัพท................................. 

  ๑.  จัดตั้งสถานท่ีสะสมอาหารประเภท....................................................................................

สถานท่ีชื่อ......................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ........................................ตารางเมตร 

  ๒.  ตั้งอยูเลขท่ี..................ตรอก/ซอย...............................ถนน............................................

ตําบลอิปน  อําเภอพระแสง  จังหวัดสุราษฎรธานี  โทรศัพท.............................................................................. 

  ๓.  คาธรรมเนียมฉบับละ....................................บาทตอป  ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี..................... 

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

  ๔.  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

       ๔.๑ ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลอิปนวาดวยสถานท่ีจําหนาย 

อาหารและสถานท่ีสะสมอาหารและปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน  รวมท้ังขอบังคับ  และคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลอิปน 

       ๔.๒ ................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

 

  ออกให  ณ  วันท่ี..................เดือน.................................พ.ศ.......................... 

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

 

 

       ลงชื่อ 

         (.......................................) 

              เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

คําเตือน  แสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาต 

 
 

 

 



 

แบบ  สอ. ๖ 

หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีสะสมอาหาร 

เลมท่ี..............เลขท่ี............/...............                       สาํนักงานองคการบริหารสวนตําบลอิปน 

  อนุญาตให      บุคคลธรรมดา      นิติบุคคล  ชื่อ.................................................................... 

อายุ..................ป  สัญชาติ...................เลขท่ีประจําตัวประชาชนเลขท่ี............................................................... 

อยูบานเลขท่ี/สํานักงานเลขท่ี...................ตรอก/ซอย.............................ถนน................................หมูท่ี.............. 

แขวง/ตําบล........................เขต/อําเภอ.........................จังหวัด.............................โทรศัพท................................. 

  ๑.  จัดตั้งสถานท่ีสะสมอาหารประเภท.....................................................................................

สถานท่ีชื่อ...............................................................พ้ืนท่ีประกอบการ.............................................ตารางเมตร 

  ๒.  ตั้งอยูเลขท่ี..................ตรอก/ซอย...............................ถนน..............................................

ตําบลอิปน  อําเภอพระแสง  จังหวัดสุราษฎรธานี  โทรศัพท.................................................. 

 ๓.  คาธรรมเนียมฉบับละ....................................บาทตอป  ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี..................... 

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

 ๔.  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

      ๔.๑  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลอิปนวาดวยสถานท่ีจําหนาย 

อาหารและสถานท่ีสะสมอาหารและปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน  รวมท้ังขอบังคับ  และคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลอิปน 

      ๔.๒.................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

 

  ออกให  ณ  วันท่ี..................เดือน.................................พ.ศ.......................... 

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

 

 

       ลงชื่อ 

         (.......................................) 

             เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

คําเตือน  แสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาต 

 
 

 



 

แบบ  สอ. ๗ 

หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

เลมท่ี..............เลขท่ี............/...............                            สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลอิปน 

  อนุญาตให      บุคคลธรรมดา      นิติบุคคล  ชื่อ................................................................... 

อายุ..................ป  สัญชาติ...................เลขท่ีประจําตัวประชาชนเลขท่ี............................................................... 

อยูบานเลขท่ี/สํานักงานเลขท่ี...................ตรอก/ซอย.............................ถนน................................หมูท่ี.............. 

แขวง/ตําบล........................เขต/อําเภอ.........................จังหวัด.............................โทรศัพท................................. 

  ๑. จัดตั้งสถานท่ีสะสมอาหารประเภท......................................................................................

สถานท่ีชื่อ....................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ........................................ตารางเมตร 

  ๒. ตั้งอยูเลขท่ี..................ตรอก/ซอย...............................ถนน................................................

ตําบลอิปน  อําเภอพระแสง  จังหวัดสุราษฎรธานี  โทรศัพท........................................................ 

 ๓. คาธรรมเนียมฉบับละ.....................................บาทตอป  ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี..................... 

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

 ๔. ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

     ๔.๑ ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลอิปนวาดวยสถานท่ีจําหนาย 

อาหารและสถานท่ีสะสมอาหารและปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน  รวมท้ังขอบังคับ  และคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลอิปน 

     ๔.๒ .................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

 

  ออกให  ณ  วันท่ี..................เดือน.................................พ.ศ.......................... 

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

 

 

       ลงชื่อ 

         (.......................................) 

              เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

คําเตือน  แสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาต 

 

 
 



 

แบบ  สอ. ๘ 

คําขออายุใบอนุญาตหรือขอตออายุหนังสือรับรองการแจง 

เพ่ือจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

เขียนท่ี............................................................... 

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

 ขาพเจา      บุคคลธรรมดา       นิติบุคคล  ชื่อ..................................................................................... 

อายุ................ป  สัญชาติ.................................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี...................................................... 

อยูบานเลขท่ี/สํานักงานเลขท่ี............................ตรอก/ซอย........................ถนน.................................................. 

หมูท่ี................แขวง/ตําบล...........................เขต/อําเภอ..................................จังหวัด........................................ 

โทรศัพท.......................................ขอยื่นคําขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  

ตอเจาพนักงานทองถ่ิน 

 ๑. สถานท่ีชื่อ........................................เพ่ือจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร....................................... 

 ๒. สถานท่ีตั้งเลขท่ี...................ตรอก/ซอย..................................ถนน.........................หมูท่ี.................. 

ตําบลอิปน  อําเภอพระแสง  จังหวัดสุราษฎรธานี  โทรศัพท............................................................จํานวนพ้ืนท่ี

ประกอบอาหาร................................................ตารางเมตร 

 ๓. ผูจัดการสถานท่ีแหงนี้คือ....................................................อายุ....................ป  สัญชาต.ิ................ 

อยูบานเลขท่ี.............ตรอก/ซอย..................ถนน..................หมูท่ี..............แขวง/ตําบล..................................... 

เขต/อําเภอ.............................จังหวัด...........................................โทรศัพท........................................... 

 ๔. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว คือ 

     ๔.๑  สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีประกอบการ  หากเปนนิติบุคคลใหสําเนาหนังสือรับรอง 

การจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบดวย 

     ๔.๒  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต 

    ๔.๓  หลักฐานแสดงวาอาคารนั้นสามารถใชประกอบการไดโดยถูกตองตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคาร 

     ๔.๔ แผนท่ีสังเขปแสดงภาพท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ 

     ๔.๕ กรณีเจาของไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเองได  ใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือมอบอํานาจ 

ท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจมาแสดง 

 

 

 

 

 

   ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

        (ลงชื่อ)                               ผูขอรับใบอนุญาต 

                (.......................................) หรือผูขอตออายุหนังสือ 

                                                รับรองการแจง 

แผนท่ีพอสังเขป 



แบบ  สอ. ๙ 

คํารองขออนุญาตตาง  ๆ 

เขียนท่ี............................................................. 

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

 ขาพเจา      บุคคลธรรมดา      นิติบุคคล  ชื่อ............................................................อายุ................ป  

สัญชาติ.................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี............................................................อยูบานเลขท่ี/สํานักงาน

เลขท่ี...............ตรอก/ซอย...............................ถนน.......................หมูท่ี................แขวง/ตําบล...........................

เขต/อําเภอ..................................จังหวัด........................................โทรศัพท........................................................

ขอยื่นคํารองตอเจาพนักงานทองถ่ิน..................................................................................................................... 

ดวย....................................................................................................................................................................... 

จึงมีความประสงค................................................................................................................................................. 

 ขอรับรองวา ขอความตามคํารองนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

        (ลงชื่อ)................................................ผูขออนุญาต 

                (................................................) 
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