
เทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลแมทาชาง
ตําบลหางดง อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม
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บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางเทศบัญญัติควบคุมสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร
พ.ศ. ๒๕๖3

หลักการ
ใหมีเทศบญัญัติวาดวยการควบคุมสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร

เหตุผล
โดยท่ีการดําเนินกิจการสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารท่ีไมถูกตองดวยสุขลักษณะ

อาจเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชนและกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมอีกดวย สมควรกําหนด
สุขลักษณะในการดําเนินกิจการสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร หลักเกณฑการอนุญาตให
ดําเนินกิจการสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร หลักเกณฑการแจงเพ่ือขอหนังสือรับรองการ
แจงใหดําเนินกิจการสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร และอัตราคาธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาตและการออกหนังสือรับรองการแจงใหดําเนินกิจการสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร
จึงตราเทศบัญญัตินี้
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เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมทาชาง เรื่อง ควบคุมสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.

๒๕๖3 โดยท่ีเปนการสมควรใหมีเทศบัญญัติวาดวยควบคุมสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และ
มาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เทศบาลตําบลแมทาชาง
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลแมทาชางและผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม จึงตราเทศบัญญัติไว
ดังตอไปนี้

ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมทาชาง เรื่อง ควบคุมสถานท่ีจําหนาย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖3”

ขอ ๒ เทศบัญญตัินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลแมทาชางตั้งแตเม่ือไดประกาศไวโดยเปดเผย ท่ี
สํานักงานเทศบาลตําบลแมทาชางแลวเจ็ดวัน

ขอ 3 ใหยกเลิก ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหางดง เรื่อง ตลาด สถานท่ีจําหนายอาหารและ
สถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. 2553

ขอ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“สถานท่ีจําหนายอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานท่ี หรือบริเวณใด ๆ ท่ีมิใชท่ีหรือทาง

สาธารณะท่ีจัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที ท้ังนี้
ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค ณ ท่ีนั้น หรือนําไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม

“สถานท่ีสะสมอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานท่ี หรือบริเวณใด ๆ ท่ีมิใชท่ีหรือทาง
สาธารณะท่ีจัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารใหรูปลักษณะอ่ืนใด ซึ่งผูซื้อ
ตองนําไปทําประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง

“อาหารสด” หมายความวา อาหารประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม และของอ่ืนๆ ท่ีมีสภาพเปน
ของสด

“อาหารประเภทปรุงสําเร็จ” หมายความวา อาหารท่ีไดผานการทํา ประกอบหรือปรุงสําเร็จพรอม
ท่ีจะรับประทานได รวมท้ังของหวานและเครื่องดื่มชนิดตางๆ

“อาหารแหง” หมายความวา อาหารท่ีผานกระบวนการทําใหแหงโดยการอบ รมควัน ตากแหง
หรือวิธีการอ่ืนใด เพ่ือลดปริมาณความชื้นท่ีมีอยูในอาหารลงและเก็บรักษาไวไดนานข้ึน

“เครื่องปรุงรส” หมายความวา สิ่งท่ีใชในกระบวนการปรุงอาหารใหมีรูปแบบ รสชาติ กลิ่นรส
ชวนรับประทาน เชน เกลือ น้ําปลา น้ําสมสายชู ซอส ผงชูรส รวมท้ังเครื่องเทศ สมุนไพร มัสตารด เปนตน

“วัตถุเจือปนอาหาร” หมายความวา วัตถุท่ีตามปกติมิไดใชเปนอาหารหรือเปนสวนประกอบท่ี
สําคัญของอาหาร ไมวาวัตถุนั้นจะมีคุณคาทางอาหารหรือไมก็ตาม แตใชเจือปนในอาหารเพ่ือประโยชนทาง
เทคโนโลยีการผลิต การแตงสีอาหาร การปรุงแตงกลิ่นรสอาหาร การบรรจุ การเก็บรักษา หรือการขนสง ซึ่งมี
ผลตอคุณภาพหรือมาตรฐานหรือลักษณะของอาหาร ท้ังนี้ใหหมายความรวมถึงวัตถุท่ีมิไดเจือปนในอาหารแตมี
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ภาชนะบรรจุไวเฉพาะแลวใสรวมอยูกับอาหารเพ่ือประโยชนดังกลาวขางตนดวย เชน วัตถุกันชื้น วัตถุดูด
ออกซิเจน เปนตน

ความในวรรคหนึ่ง ไมรวมถึงสารอาหารท่ีเติมเพ่ือเพ่ิมหรือปรับใหคงคุณคาทางโภชนาการของ
อาหาร เชน โปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร

“ผูสัมผัสอาหาร” หมายความวา บุคคลท่ีเก่ียวของกับอาหารตั้งแตกระบวนการเตรียม ปรุง
ประกอบจําหนายและเสิรฟอาหาร รวมถึงการลางและเก็บภาชนะอุปกรณ

“ผูประกอบกิจการ” หมายความวา บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการ
แจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและใหหมายความรวมถึงผูท่ีไดรับมอบหมายใหควบคุม กํากับ ดูแล การ
ดําเนินการของสถานท่ีจําหนายอาหารนั้น

“ราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา เทศบาลตําบลแมทาชาง
“เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ 5 ใหนายกเทศมนตรีตําบลแมทาชางเปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ

ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
หมวด ๑ บทท่ัวไป

ขอ 6 ผูดําเนินกิจการสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารตองดําเนินการใหเปนไป ตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดตามเทศบัญญัตินี้ รวมท้ังกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

หมวด ๒ สุขลักษณะในการดําเนินกิจการสถานท่ีจําหนายอาหาร
สวนท่ี ๑

สถานท่ีและสุขลักษณะของบริเวณท่ีใชทํา ประกอบหรือปรุงอาหาร
ท่ีใชจําหนายอาหาร และท่ีจัดไวสําหรับ บริโภคอาหาร

ขอ 7 สถานท่ีและบริเวณท่ีใชทํา ประกอบหรือปรุงอาหาร ท่ีใชจําหนายอาหาร และท่ีจัดไวสําหรับ
บริโภคอาหารตองมีลักษณะดังตอไปนี้

(๑) พ้ืนบริเวณท่ีใชทํา ประกอบ ปรุงอาหารตองทําดวยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไมชํารุด และทําความ
สะอาดงาย

(๒) กรณีท่ีมีผนัง หรือเพดานตองทําดวยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไมชํารุด
(๓) มีการระบายอากาศเพียงพอ และในกรณีท่ีสถานท่ีจําหนายอาหารเขาขายสถานท่ีสาธารณะตาม

กฎหมายวาดวยการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคุมครองสุขภาพของผู
ไมสูบบุหรี่

(๔) มีความเขมของแสงสวางเพียงพอตามความเหมาะสมในแตละบริเวณ
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(๕) มีท่ีลางมือและอุปกรณสําหรับลางมือท่ีถูกสุขลักษณะ
(๖) โตะท่ีใชเตรียม ปรุงอาหาร หรือท่ีจําหนายอาหาร สูงจากพ้ืนอยางนอย ๖๐ เซนติเมตรและทํา

ดวยวัสดุท่ีทําความสะอาดงาย มีสภาพดี
(๗) โตะเกาอ้ีท่ีจัดไวสําหรับบริโภคอาหารทําดวยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไมชํารุด
(๘) น้ําใชเปนน้ําประปา ยกเวนกรณีท่ีไมมีน้ําประปาใหใชน้ําท่ีมีคุณภาพเทียบเทาน้ําประปาหรือ

เปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๙) ภาชนะบรรจุน้ําใชตองสะอาด ปลอดภัย และสภาพดี
ขอ ๙ สถานท่ีจําหนายอาหารตองมีการจัดการเก่ียวกับมูลฝอย โดยมีถังรองรับมูลฝอยท่ีมีสภาพดี ไม

รั่วซึม ไมดูดซับน้ํา มีฝาปดมิดชิด แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอ่ืน และตองดูแลรักษาความสะอาดถัง
รองรับมูลฝอยและบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอยางสมํ่าเสมอ ท้ังนี้การจัดการเก่ียวกับมูลฝอยและถัง
รองรับ มูลฝอยใหเปนไปตามขอกําหนดของทองถ่ินเรื่องการจัดการมูลฝอย

ขอ ๑๐ สถานท่ีจําหนายอาหารตองมีการจัดการเก่ียวกับสวมดังตอไปนี้
(๑) ตองจัดใหมีหรือจัดหาหองสวมท่ีมีสภาพดี พรอมใช ไวบริการ และมีจํานวนเพียงพอ
(๒) หองสวมตองสะอาด มีการระบายอากาศท่ีดี มีแสงสวางเพียงพอ
(๓) มีอางลางมือท่ีถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณสําหรับลางมือจํานวนเพียงพอ
(๔) หองสวมตองแยกเปนสัดสวน โดยประตูไมเปดโดยตรงสูบริเวณท่ีเตรียมทํา ประกอบ ปรุง

อาหาร ท่ีเก็บ ท่ีจําหนายและท่ีบริโภคอาหาร ท่ีลางและท่ีเก็บภาชนะอุปกรณ เวนแตจะมีการจัดการหองสวม
ให สะอาดอยูเสมอและมีฉากปดก้ันท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ ประตูหองสวมตองปดตลอดเวลา

ขอ ๑๑ จัดใหมีมาตรการ อุปกรณ หรือเครื่องมือสําหรับปองกันอัคคีภัยจากการใชเชื้อเพลิงในการ
ทํา ประกอบ ปรุงอาหาร

สวนท่ี ๒
สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการทํา ประกอบ ปรุง การเก็บรักษาและการจําหนายอาหาร

ขอ ๑๒ สถานท่ีจําหนายอาหารตองมีการจัดการเก่ียวกับอาหารสดตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) อาหารสดท่ีนํามาประกอบ และปรุงอาหารตองเปนอาหารสดท่ีมีคุณภาพดี สะอาด และ

ปลอดภัยตอผูบริโภค
(๒) อาหารสดตองเก็บรักษาในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม และเก็บเปนสัดสวน มีการปกปด ไมวางบนพ้ืน

หรือบริเวณท่ีอาจทําใหอาหารปนเปอนได
ขอ ๑๓ สถานท่ีจําหนายอาหารตองมีการจัดการเก่ียวกับอาหารแหง อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปด

สนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) อาหารแหงตองสะอาด ปลอดภัย ไมมีการปนเปอนและมีการเก็บอยางเหมาะสม
(๒) อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร และสิ่งอ่ืนท่ีนํามาใชใน

กระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารตองปลอดภัย ไดมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร
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ขอ ๑๔ สถานท่ีจําหนายอาหารตองมีการจดัการเก่ียวกับอาหารประเภทปรุงสําเร็จตามหลักเกณฑ

ดังตอไปนี้
(๑) อาหารประเภทปรุงสําเร็จตองเก็บในภาชนะท่ีสะอาด ปลอดภัย และมีการปองกันการ

ปนเปอน วางสูงจากพ้ืนอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
(๒) มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสําเร็จใหสะอาด ปลอดภัยสําหรับการบริโภคตาม

ชนิดของอาหาร
ขอ ๑๕ น้ําดื่มและเครื่องดื่มท่ีใชในสถานท่ีจําหนายอาหารตองมีคุณภาพและมาตรฐานตาม

กฎหมายวาดวยอาหาร บรรจุในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปด และปองกันการปนเปอน วางสูงจากพ้ืนอยาง
นอย ๖๐ เซนติเมตร ในกรณีท่ีเปนน้ําดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท ตองวางสูงจากพ้ืนอยางนอย
๑๕ เซนติเมตร และตองทําความสะอาดพ้ืนผิวภายนอกของภาชนะบรรจุใหสะอาดกอนนํามาใหบริการ

ขอ ๑๖ สถานท่ีจําหนายอาหารตองมีการจัดการเก่ียวกับน้ําแข็งตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ใชน้ําแข็งท่ีสะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร
(๒) เก็บในภาชนะท่ีสะอาด สภาพดี มีฝาปด วางสูงจากพ้ืนอยางนอย ๑๕ เซนติเมตร ปากขอบ

ภาชนะสูงจากพ้ืนอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร ไมวางในบริเวณท่ีอาจกอใหเกิดการปนเปอนและตองไมระบายน้ํา
จากถังน้ําแข็งลงสูพ้ืนบริเวณท่ีวางภาชนะ

(๓) ใชอุปกรณท่ีสะอาด มีดาม สําหรับคีบหรือตักน้ําแข็งโดยเฉพาะ
(๔) ตองไมนําอาหาร หรือสิ่งของอยางอ่ืนไปแชรวมกับน้ําแข็งสําหรับบริโภค
ขอ ๑๗ สถานท่ีจําหนายอาหารซึ่งมีท่ีจัดไวสําหรับบริโภคอาหาร ตองจัดใหมีชอนกลางสําหรับ

อาหารท่ีรับประทานรวมกัน
ขอ ๑๘ สถานท่ีจําหนายอาหารตองจัดเก็บสารเคมี สารทําความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุท่ีอาจ

เปนอันตรายตออาหารและการนําอาหารมาบริโภค แยกบริเวณเปนสัดสวนตางหากไมปะปนกับอาหาร ตองติด
ฉลากและปายใหเห็นชัดเจนพรอมท้ังมีคําเตือนและคําแนะนําเม่ือเกิดอุบัติภัยจากสารดังกลาว กรณีท่ีมีการ
เปลี่ยนถายสารเคมีจากภาชนะบรรจุเดิม หามนําภาชนะบรรจุสารเคมีสารทําความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุ
ท่ีอาจเปนอันตรายตออาหารและการนําอาหารมาบริโภคมาใชบรรจุอาหาร และหามนําภาชนะบรรจุอาหารมา
ใชบรรจุสารเคมีสารทําความ สะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุท่ีอาจเปนอันตรายตออาหารและการนําอาหารมา
บริโภคโดยเด็ดขาด

สวนท่ี ๓
สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ เครื่องใชอ่ืนๆ และน้ําใช

ขอ ๑๙ สถานท่ีจําหนายอาหารตองมีการจัดการเก่ียวกับภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณและ
เครื่องใช ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

(๑) ภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณและเครื่องใชตาง ๆ ตองสะอาดและทําจากวัสดุท่ีปลอดภัย
เหมาะสมกับอาหารแตละประเภท มีสภาพดี ไมชํารุดและมีการปองกันการปนเปอนท่ี
เหมาะสม
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(๒) มีการจัดเก็บภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ และเครื่องใชไวในท่ีสะอาด โดยวางสูงจากพ้ืนอยาง

นอย ๖๐ เซนติเมตร และมีการปกปดหรือปองกันการปนเปอนท่ีเหมาะสม
(๓) ตูเย็น ตูแช หรืออุปกรณเก็บรักษาคุณภาพอาหารดวยความเย็นอ่ืน ๆ ตองสะอาด มีสภาพดี

ไมชํารุด มีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร
(๔) ตูอบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ อุปกรณประกอบหรือปรุงอาหารดวยความรอนอ่ืน ๆ หรืออุปกรณ

เตรียมอาหาร ตองสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไมชํารุด
ขอ ๒๐ สถานท่ีจําหนายอาหารตองมีการจัดการเก่ียวกับการทําความสะอาดภาชนะบรรจุอาหาร

อุปกรณและเครื่องใชตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ภาชนะ อุปกรณ และเครื่องใชท่ีรอการทําความสะอาด ตองเก็บในท่ีท่ีสามารถปองกันสัตว

และ แมลงนําโรคได
(๒) ทําความสะอาดภาชนะ อุปกรณและเครื่องใชใหสะอาดดวยวิธีการตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

และใชสารทําความสะอาดท่ีเหมาะสม โดยปฏิบัติตามคําแนะนําการใชสารทําความสะอาดนั้น ๆ จากผูผลิต
สวนท่ี ๔

สุขลักษณะสวนบุคคลของผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหาร
ขอ ๒๑ ผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ

ดังตอไปนี้
(๑) ตองมีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ ไมเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือไมเปนพาหะ

นําโรคติดตอ ไดแก อหิวาตกโรค ไขรากสาดนอย บิด ไขสุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อน
ในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม โรคผิวหนังท่ีนารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิด
เอ ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตว และโรคอ่ืนๆตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดย
คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข หากเจ็บปวยตองหยุดปฏิบัติงานและรักษาตัวใหหายกอนจึงกลับมา
ปฏิบัติงานตอไป

(๒) ผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหารตองผานการอบรมตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีรัฐมนตรี
กําหนด

(๓) ผูสัมผัสอาหารตองแตงกายสะอาด และเปนแบบท่ีสามารถปองกันการปนเปอนสูอาหารได
(๔) ผูสัมผัสอาหารตองลางมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จําหนายและเสิรฟ

อาหาร ใหถูกสุขลักษณะ และไมกระทําการใดๆท่ีจะทําใหเกิดการปนเปอนตออาหารหรือกอใหเกิดโรคได
(๕) ตองปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจา

พนักงานสาธารณสุข
สวนท่ี ๕

การปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอ
ขอ ๒๒ สถานท่ีจําหนายอาหารตองมีการจัดการเก่ียวกับน้ําเสียดังตอไปนี้
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(๑) ตองมีการระบายน้ําไดดี ไมมีน้ําขัง และไมมีเศษอาหารตกคาง
(๒) ตองมีการแยกเศษอาหารและไขมันไปกําจัดกอนระบายน้ําท้ิงออกสูระบบระบายน้ํา และน้ํา

ท้ิงตองไดมาตรฐานตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ
ขอ ๒๓ สถานท่ีจําหนายอาหารตองไมกอใหเกิดเหตุรําคาญ
ขอ ๒๔ สถานท่ีจําหนายอาหารตองจัดใหมีการปองกันควบคุมสัตวและแมลงนําโรค รวมถึงสัตว

เลี้ยงตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด
สวนท่ี ๖

การปองกันอัคคีภัยและอันตราย
ขอ ๒๕ หามใชกาซหุงตมเปนเชื้อเพลิงในการทํา ประกอบ หรือปรุงอาหารบริเวณโตะรับประทาน

อาหารในสถานท่ีจําหนายอาหาร
ขอ ๒๖ หามใชเมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอลเปนเชื้อเพลิงในการทํา ประกอบ ปรุง หรืออุน

อาหารในสถานท่ีจําหนายอาหาร เวนแตเปนการใชแอลกอฮอลแข็งสําหรับใชเปนเชื้อเพลิง ท้ังนี้ ผลิตภัณฑ
ดังกลาว ตองไดรับมาตรฐานตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

หมวด ๓
สุขลักษณะในการดําเนินกิจการสถานท่ีสะสมอาหาร

ขอ ๒๗ ผูจัดตั้งสถานท่ีสะสมอาหารตองจัดสถานท่ีตลอดจนสิ่งอ่ืนท่ีใชในการประกอบกิจการให
ถูกตองดวยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ ดังตอไปนี้

(๑) ตั้งอยูหางจากบริเวณท่ีนาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ เชน ท่ีฝง เผา หรือเก็บศพ ท่ีเทท้ิงสิ่ง
ปฏิกูลท่ีเลี้ยงสัตวหรือท่ีอ่ืนใดท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเปนอันตรายตอสุขภาพไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร
เวนแตสามารถปรับปรุงสถานท่ีใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือคําสั่ง
ของเจาพนักงานทองถ่ิน

(๒) พ้ืนทําดวยวัสดุถาวร ทําความสะอาดงาย
(๓) จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ
(๔) จัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ
(๕) จัดใหมีสวมท่ีเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ
(๖) จัดใหมีท่ีรองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ
(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งของ

เจาพนักงานทองถ่ิน
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หมวด ๔
ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจง

สวนท่ี ๑
ใบอนุญาต

ขอ ๒๘ ผูใดจะจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมี
พ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน

ขอ ๒๙ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือ
พ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตรจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้
พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ
(๓) อ่ืนๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนดและเผยแพรใหประชาชนทราบ
ขอ ๓๐ เม่ือไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถ่ิน

ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไมถูกตองครบถวน ใหเจา
พนักงานทองถ่ินแจงตอผูยื่นคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการไดในขณะนั้น ให
จัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยให
เจาหนาท่ีและ ผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจง
คําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอ อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียด
ถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนดในเทศบัญญัตินี้ ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาต ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไม
เกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาต
ทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้นแลวแตกรณี ท้ังนี้หากเจาพนักงาน
ทองถ่ินพิจารณายังไมแลวเสร็จ ใหแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวา
จะพิจารณาแลวเสร็จ พรอมสําเนาแจง ก.พ.ร. ทราบทุกครัง้

ขอ ๓๑ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินทราบแลว

ขอ ๓๒ บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามเทศบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต
และ ใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถ่ินเทานั้น การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจา
พนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต

ขอ ๓๓ ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ
สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ
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ขอ ๓๔ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตาม
แบบท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และ เงื่อนไขดังตอไปนี้

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความตอ
พนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนํา
ใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย

ขอ ๓๕ ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบท
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวใน
ใบอนุญาต ในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจา
พนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน

ขอ ๓๖ เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบ
กิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตราย
อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของ
ประชาชน

ขอ ๓๗ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดย
ทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําสั่งนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทีทําการงานของผูรับ
ใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาท่ีคําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง
แลวแตกรณี

ขอ ๓๘ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

สวนท่ี ๒
หนังสือรับรองการแจง

ขอ ๓๙ ผูใดจะจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมี
พ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินเพ่ือขอรับ
หนังสือรับรองการแจงกอนการจดัตั้ง
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ขอ ๔๐ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือ
พ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอเจาพนักงาน
ทองถ่ินตามแบบท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ
(๓) อ่ืนๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนดและเผยแพรใหประชาชนทราบ

ขอ ๔๑ เม่ือเจาพนักงานทองถ่ินไดรับแจง ใหออกใบรับแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการ
ประกอบกิจการตามท่ีแจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาท่ีเจาพนักงานทองถ่ินยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง
ใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในเทศบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง ถาการแจง
เปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ี
ไดรับแจง ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง เจาพนักงานทองถ่ินจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผูไดรับ
หนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได ในกรณีท่ีการแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินแจงใหผูแจงทราบเพ่ือดําเนินการ แกไขหรือเพ่ิมเติม หากไมสามารถดําเนินการไดในขณะนั้น ใหจัดทํา
บันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับแจง โดยให
เจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการ
นับแตวันท่ีไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถ่ิน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหการแจงของผูแจงเปนอันสิ้น
ผล แตถาผูแจงไดดําเนินการแกไขภายในเวลาท่ีกําหนดแลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองการแจง
ใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบท่ีกําหนดไวทายเทศ
บัญญัตินี้

ขอ ๔๒ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นได งาย
ณ สถานท่ีดําเนินกิจการตลอดเวลาท่ีดําเนินกิจการ

ขอ ๔๓ ในกรณีท่ีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูไดรับ
หนังสือรับรองการแจงยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญ
หาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ การขอรับใบแทนและการออกใบแทน
หนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขดังตอไปนี้

(๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย ใหผูยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําสําเนา
บันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีหนังสือรับรองการแจงสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงาน
ทองถ่ิน ประกอบดวย

(๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูยื่นขอรับใบแทน
หนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู มาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย

ขอ ๔๔ เม่ือผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอ่ืนใหแจงให เจา
พนักงานทองถ่ินทราบดวย
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ขอ ๔๕ ในกรณีท่ีผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามท่ีระบุไวในเทศบัญญัตินี้โดยมิไดแจงตอ เจา

พนักงานทองถ่ินและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพราะเหตุท่ีฝาฝนดําเนิน
กิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินมาแลวครั้งหนึ่ง ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงาน
ทองถ่ินตอไป ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดดําเนินการแจงตอเจา
พนักงานทองถ่ิน ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งหามการดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาท่ี
กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได

หมวด ๕
คาธรรมเนียมและคาปรับ

ขอ ๔๖ ใหผูไดรับใบอนุญาต หรือผูแจงมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย
เทศบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก และกอนใบอนุญาตสิ้น
อายุ สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตหรือในวันท่ีมาแจงและกอนวันครบรอบปของทุกปตลอดเวลา
ท่ียังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด ใหชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบของ
จํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสีย
คาธรรมเนียมครั้งตอไป ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียม
ติดตอกันเกินกวาสองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสีย
คาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน

ขอ ๔๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถ่ิน
หมวด ๖

บทกําหนดโทษ
ขอ ๔๘ ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไว

ในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ประกาศ ณ วันท่ี ………………………………

( นายทรัพยทวี  คํามา )
นายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง

เห็นชอบ

ลงนาม............................................
(นายสมศักดิ์    คณาคํา )

นายอําเภอหางดง ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม



เลขท่ีรับ............/........... แบบ  สอ. ๑
คําขอรับใบอนุญาต

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร
เขียนท่ี...............................................................

วันท่ี..............เดือน............................พ.ศ.............
ขาพเจา............................................................... อายุ....................ป สัญชาต.ิ.........................

อยูบานเลขท่ี................หมูท่ี.................ตรอก/ซอย............ถนน…………………………………………………………..
ตําบล/แขวง.........................อําเภอ................................จังหวัด…………………………………………………………..
โทรศัพท...............................................................โทรสาร...........................................................................

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง  สถานท่ีจําหนายอาหาร  สถานท่ีสะสมอาหาร
ตอเจาพนักงานทองถ่ิน โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา........................................................................
พ้ืนท่ีประกอบการ..................ตารางเมตร จํานวนคนงาน...........คน ตั้งอยู ณ เลขท่ี..................หมูท่ี...............
ตําบล...............................อําเภอ................................จังหวดั........................................................................
โทรศัพท.....................................................โทรสาร......................................................................................

พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ
๑. สําเนาบัตรประจําตัว ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผูขอรับใบอนุญาต
๒. สําเนาทะเบียนบาน ของผูขอรับใบอนุญาต
๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ
๔. ใบรับรอบแพทย ของผูขอรับใบอนุญาต ผูชวยจําหนายอาหารและผูปรุงอาหาร
๕. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย
๕. ………………………………………………………………………………………………………..

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).........................................................ผูขอรับใบอนุญาต

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

แผนที่ตั้งสถานประกอบการพอสังเขป



เลขที่รับ............/.............. แบบ สอ.๒

คําขอรับหนังสือรับรองการแจง
จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

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

ขาพเจา................................................................อายุ....................ป สัญชาติ...........................
อยูบานเลขที่....................หมูที่..............ตรอก/ซอย............................................ถนน...................................
ตําบล/แขวง...................................อําเภอ.........................................จังหวัด................................................
โทรศัพท...............................................................โทรสาร............................................................................

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดตัง้  สถานที่จาํหนายอาหาร  สถานที่สะสมอาหาร
ตอเจาพนักงานทองถ่ิน โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา............................................................................... พื้นที่
ประกอบการ...................ตารางเมตร จํานวนคนงาน..........คน ตั้งอยู ณ เลขที่..................หมูที่...............ตําบล
..................................................อําเภอ.........................................จังหวัด..............................................
โทรศัพท.....................................................โทรสาร........................................................................................

พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ
๑. สําเนาบัตรประจาํตัว ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผูขอรับหนังสือรับรองการ

แจง
๒. สําเนาทะเบียนบาน ของผูขอรับหนังสือรับรองการแจง
๓. สําเนาใบอนญุาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ
๔. ใบรับรอบแพทย ของผูขอรับหนังสือรับรองการแจง ผูชวยจําหนายอาหาร และผูปรุงอาหาร
๕. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย
๖. ....................................................................................................................

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)......................................................ผูขอรับหนังสือรับรองการแจง

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

แผนที่ตั้งสถานประกอบการพอสังเขป



แบบ สอ.๕
เลขท่ีรับ................../..................

คําขอตออายุใบอนุญาต
จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร

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

ขาพเจา.................................................................อายุ......................ป สัญชาติ......................
อยูบานเลขท่ี................หมูท่ี...................ตรอก/ซอย...................................ถนน……………………………………
แขวง/ตําบล.............................เขต/อําเภอ.................................จังหวัด................................................
จังหวัด..................................................โทรศัพท.................................................

ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้ง  สถานท่ีจําหนายอาหาร  สถานท่ีสะสมอาหาร
ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ................................... โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา......................................
พ้ืนท่ีประกอบการ...........................ตารางเมตร จํานวนคนงาน..............คนตั้งอยู ณ เลขท่ี...............หมูท่ี.....

ตําบล......................................อําเภอ.............................................จังหวัด...................................................
โทรศัพท.............................................โทรสาร..................................................

พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารตาง ๆ  มาดวย ดังนี้
๑. ใบอนุญาตเดิม
๒. ใบรับรองแพทย  ของผูไดรับอนุญาต  ผูชวยจําหนาย  และผูปรุงอาหาร
๓. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียม เก็บ ขน มูลฝอย
๔. ……………………………………………………………………………………………..

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).........................................................ผูขอตออายุใบอนุญาต
(.........................................................)



แบบสอ. 3

ใบอนุญาต
จัดตั้ง สถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร

เลมท่ี..........เลขท่ี........ป..........

อนุญาตให....................................................... อยูบาน / สํานักงานเลขท่ี……....ชั้น.......
ตรอก / ซอย................ถนน...............ตําบล / แขวง ..............................อําเภอ / เขต .....................................
จังหวัด....................................โทรศัพท......................................

ขอ 1. ดําเนินการจัดตั้ง สถานท่ีจําหนายอาหาร สถานท่ีสะสมอาหาร
ประเภท........................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ........................................ ตารางเมตร
คาธรรมเนียม......................บาท ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.........เลขท่ี.........ลงวันท่ี..........เดือน............... พ.ศ......
โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา………………………………………………………………………………………………………..
ตั้งอยู ณ เลขท่ี...........หมูท่ี.............ตําบล.......................อําเภอ..........................
จังหวัด.......................โทรศัพท......................................โทรสาร......................................

ขอ 2. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) ตองปฏิบัติตามขอบังคับเทศบาลตําบลแมทาชาง

วาดวยควบคุมสถานท่ีจําหนายอาหาร และสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. 2563
(2) ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี........เดือน.........พ.ศ. .......

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

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

เจาพนักงานทองถ่ิน

คําเตือน 1) ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวท่ีเปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาต
2) ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้น ตองชําระคาปรับเพ่ิม

ข้ึนรอยละ 20



แบบ สอ. 4

หนังสือรับรองการแจง
จัดตั้ง สถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร

เลขท่ี..................ป.............

ออกหนังสือรับรองการแจงให.................................................. อายุ............ป สัญชาติ..............
อยูบาน / สํานักงานเลขท่ี...............หมูท่ี..........ตรอก / ซอย......ถนน...........ตําบล / แขวง ......................
อําเภอ / เขต……………………จังหวัด………………………โทรศัพท…………………………………..

ขอ 1. ดําเนินการจัดตั้ง สถานท่ีจําหนายอาหาร สถานท่ีสะสมอาหาร
ประเภท................................................ พ้ืนท่ีประกอบการ...............................ตารางเมตร
คาธรรมเนียม................บาท ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.........เลขท่ี...........ลงวันท่ี..........เดือน....................พ.ศ………
โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา..........................................................จํานวนคนงาน..............คน
ตั้งอยู ณ เลขท่ี............หมูท่ี.............ตําบล………………………อําเภอ………………………………..จังหวัด………………
โทรศัพท………………………………………..โทรสาร......................................

ขอ 2. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) ตองปฏิบัติตามขอบังคับเทศบาลตําบลแมทาชาง

วาดวยควบคุมสถานท่ีจําหนายอาหาร และสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. 2563
(2) ใหปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารอยางเครงครัด
(3)  ใหตอหนังสือรับรองการแจงทุกป

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

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

เจาพนักงานทองถ่ิน

คําเตือน 1) ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวท่ีเปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาต
2) ชําระคาธรรมเนียมทุกป




