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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลแม่วาง 

เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕9  
------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลแม่วางว่าด้วยสถานที่จ าหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 40 มาตรา มาตรา 48 มาตรา 50 มาตรา 54 
มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
เทศบาลต าบลแม่วาง โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลแม่วาง และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
จึงตราเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลแม่วาง เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559” 

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง ตั้งแต่เม่ือได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย 
ที่ส านักงานเทศบาลต าบลแม่วางแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ 3 ให้ยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านกาด เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔3 

บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
เทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน  

ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 

“อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 

“สถานที่จ าหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือ
ทางสาธารณะ ที่จัดไว้เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จและจ าหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที 
ทั้งนี ้ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้ส าหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือน าไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม 

“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ 
ที่จัดไว้ส าหรับเก็บอาหาร อันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใด ซึ่งผู้ซื้อต้องน าไปท า 
ประกอบ หรือปรุง เพ่ือบริโภคในภายหลัง 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลแม่วาง 
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“เจ้ าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่ า  เจ้ าพนักงานซึ่ ง ได้ รับการแต่ งตั้ งจาก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

ข้อ 5 ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมี
พ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรองการแจ้ง
ก่อนการจัดตั้ง 

ข้อ 6 ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับการแจ้งให้จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหาร ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  

(1) สถานที่สะสมอาหาร 
(ก) อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ ต้องมีหลักฐานแสดงว่าสามารถใช้ประกอบการ

นั้นได้ โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ในกรณีที่สถานประกอบการ ตั้งอยู่นอกเขตบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ต้องมีหนังสือรับรองอาคาร จากเทศบาลต าบลแม่วาง ว่าสามารถใช้อาคารนั้น
ในการประกอบการได้ โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใดผู้หนึ่งที่อยู่ในอาคารนั้น ไม่ว่าผู้นั้นจะได้มาใช้บริการ
จากสถานประกอบการนั้นหรือไม่ก็ตาม 

(ข) ไม่ตั้งอยู่ในบริเวณท่ีน่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(ค) พ้ืนท าด้วยวัตถุถาวร ท าความสะอาดง่าย 
(ง) จัดให้มีระบบการระบายน้ าอย่างเพียงพอ และถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์

มาตรฐาน ที่เทศบาลต าบลแม่วางประกาศก าหนด 
(จ) จ ัด ให ้ม ีแ ส ง ส ว ่า ง แล ะทา ง ร ะบ าย อา กา ศ เ พ ีย ง พอ  แ ละถ ูก ต ้อ ง ด ้ว ย

สุขลักษณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่เทศบาลต าบลแม่วางประกาศก าหนด  
(ฉ) จัดให้มีส้วมจ านวนเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 
(ช) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเพียงพอ 
(ซ) ปฏิบัติการอ่ืนใดอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน า

ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 

(2) สถานที่จ าหน่ายอาหาร 
(ก) จัดสถานที่ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ (1) (ก) –  (ซ)  

(ข) สถานที่รับประทานอาหาร และสถานที่เตรียม ปรุง ประกอบอาหาร 
(๑) พ้ืนท าด้วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไม่ช ารุด 
(๒) กรณีท่ีมีผนัง ผนังท าด้วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไม่ช ารุด 
(๓) กรณีท่ีมีเพดาน เพดานท าด้วยวัสดุแข็งแรง  สะอาด ไม่ช ารุด 
(๔) มีการระบายอากาศเพียงพอ และติดเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ บริเวณที่

ปรุงอาหาร ต้องมีเครื่องดูดควัน พัดลม ปล่องระบายควันสูงเพียงพอ ไม่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญ   
(๕) มีแสงสว่างพอเพียง 
(๖) โต๊ะเก้าอ้ีท าด้วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไม่ช ารุด 
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(๗) จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการล้างมือในบริเวณเตรียม ปรุง 
ประกอบอาหาร 

(๘) โต๊ะเตรียม ปรุง ผนังเตาไฟ ต้องท าด้วยวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย มีสภาพดี 
(๙) เตรียม ปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร ไม่เตรียมบนพ้ืน 

และบริเวณหน้า หรือในห้องน้ าห้องส้วม 
(๑๐) มีการควบคุมสัตว์แมลงน าโรค ไม่ให้เกินเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 

(ค) อาหารสด 
(1) อาหารสดที่น ามาปรุงต้องเป็นอาหารสดที่มีคุณภาพดี และปลอดภัยต่อ

ผู้บริโภค 
(2) อาหารสดต้องล้างให้สะอาด ก่อนน ามาปรุงหรือเก็บ 
(3) อาหารสดมีการเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม เช่น อาหารประเภทเนื้อสัตว์ดิบ 

เก็บในอุณหภูมิที่ต่ ากว่า ๕ องศาเซลเซียส และเก็บแยกประเภทเป็นสัดส่วน มีการปกปิด ไม่วางบนพ้ืน หรือ
ในห้องส้วม 

(ง) อาหารแห้ง และสารปรุงแต่งอาหาร 
(1) อาหารแห้ง เก็บในที่แห้ง ไม่อับชื้น สามารถป้องกันสัตว์ และแมลงน าโรคได้ 
(2) ส่วนผสม เครื่องปรุงรสและอาหารที่บรรจุในภาชนะปิดสนิท ต้องปลอดภัย 

มีเครื่องหมายได้รับรองจากทางราชการ 

(จ) อาหารที่ปรุงส าเร็จแล้ว 
(1) อาหารที่ปรุงส าเร็จพร้อมบริโภค ต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิดอาหาร 
(2) วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 
(3) ต้องมีการควบคุมคุณภาพอาหารปรุงส าเร็จให้ปลอดภัยส าหรับการบริโภค

ตามชนิดของอาหาร  เช่น ต้องมีการอุ่นอาหารทุก ๒ ชั่วโมง เป็นต้น 

(ฉ) น  าดื่ม  เครื่องดื่ม 
(1) น้ าดื่ม เครื่องดื่ม สะอาด ใส่ในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และมีที่ตักที่มี

ด้ามยาว หรือมีก๊อกน้ า หรือทางเทรินน้ า 

(ช) น  าใช้ 
(1) น้ าใช้เป็นน้ าประปา หรือน้ าอ่ืนใดที่ผ่านการปรับปรุงได้มาตรฐานเทียบเท่า

น้ าประปา 
(2) ภาชนะบรรจุต้องสะอาด 

(ซ) น  าแข็ง 
(1) มีคุณภาพมาตรฐานเป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 
(2) เก็บในภาชนะท่ีสะอาด มีฝาปิด วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 
(3) ใช้อุปกรณ์ที่มีด้ามส าหรับคีบ หรือตักโดยเฉพาะ 
(4) น้ าแข็งส าหรับบริโภคต้องไม่น าอาหาร หรือสิ่งของอย่างอ่ืนไปแช่รวมไว้ 

(ฌ) ภาชนะอุปกรณ์ 
(1) ตู้เย็นหรือตู้แช่มีประสิทธิภาพ และต้องสะอาด 
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(2) ภาชนะบรรจุอาหาร หรือบรรจุ เครื่องปรุงรส ต้องสะอาด และท าจากวัสดุที่
ปลอดภัย เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท 

(3) ภาชนะบรรจุอาหาร เช่น จาน ชาม แก้วน้ า ฯลฯ เก็บคว่ าในภาชนะที่สะอาด 
มีการปกปิด เก็บสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 

(4) ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้น หรือวางเป็นระเบียบในแนวนอน 
เก็บในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด เก็บสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 

(5) เขียงและมีด ต้องมีสภาพดี สะอาด แยกใช้ ตามประเภทของอาหาร เช่น 
แยกใช้ระหว่างเนื้อสัตว์สุก เนื้อสัตว์ดิบ และผักผลไม้ 

(6) อาหารที่รับประทานร่วมกันต้อง จัดให้มีช้อนกลาง 
(7) ไม่ใช้แก้วน้ าร่วมกัน แก้วน้ าที่ใช้แล้วต้องล้างก่อนน ามาใช้ใหม่ 

(ญ) การล้างภาชนะอุปกรณ์ 
(1) ภาชนะที่รอการล้าง  และเศษอาหาร ต้องเก็บในที่สามารถป้องกันสัตว์และ

แมลงน าโรคได้ 
(2) ล้างภาชนะอุปกรณ์ทุกประเภท ให้สะอาดด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น ล้างด้วย

น้ ายาล้างจาน และน้ าสะอาดอีกอย่างน้อย ๒ ครั้ง หรือล้างด้วยน้ าไหลจากก๊อก และผึ่งให้แห้ง 
(3) อุปกรณ์การล้างต้องสะอาด อยู่ในสภาพดี และวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 

๖๐ เซนติเมตร 
(4) ภาชนะอุปกรณ์ท่ีล้างท าความสะอาดแล้ว ต้องมีการป้องกันไม่ให้มีการปนเปื้อน 

(ฎ) การบ าบัดน  าเสีย 
(1) กรณีท่ีมีทางระบายน้ าเสีย ทางระบายน้ าเสียต้องง่ายต่อการท าความสะอาด

และบ ารุงรักษา ระบายน้ าได้ดี ไม่มีน้ าขัง ไม่มีเศษอาหารตกค้าง 
(2) สถานประกอบการต้องไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมในกรณีท่ีมีน้ าเสีย

ต้องจัดให้มีการดักเศษอาหาร ดักไขมันก่อนระบายน้ าทิ้ง 

(ฏ) ถังรองรับมูลฝอย 
(1) มีสภาพดี ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด 
(2) ท าความสะอาดถังรองรับมูลฝอย ตามระยะเวลาที่เหมาะสม อย่างน้อย

วันละ ๑ ครั้ง 
(3) การรวบรวมมูลฝอยก่อนก าจัด ต้องมีการจัดเก็บอย่างมิดชิด 

(ฐ) ห้องส้วม 
(1) สถานที่จ าหน่ายอาหาร ต้องจัดให้มีห้องส้วมไว้บริการจ านวนเพียงพอตาม

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(2) กรณีท่ีมีห้องส้วม ห้องส้วมต้องสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น ใช้การได้ดี   
(3) กรณีที่มีห้องส้วม ต้องมีอ่างล้างมือที่สะอาด ใช้การได้ดี และมีสบู่หรือน้ ายา

ล้างมือใช้ตลอดเวลา 
(4) กรณีท่ีมีห้องส้วม ห้องส้วมต้องแยกเป็นสัดส่วน ประตูไม่เปิดสู่บริเวณที่เตรียม 

ปรุง ประกอบอาหาร ที่เก็บอาหาร ที่ล้างภาชนะ และเก็บอุปกรณ์  เว้นแต่ จะมีการจัดการห้องส้วมให้สะอาด
อยู่เสมอ และประตูห้องส้วมต้องปิดตลอดเวลา 
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(ฑ) อุปกรณ์ดับเพลิงและระบบป้องกันอัคคีภัย 
(1) ห้ามใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงบนโต๊ะรับประทานอาหาร 
(2) ห้ามใช้เมทิลแอลกอฮอล์ในการอุ่นอาหารบนโต๊ะรับประทานอาหาร 
(3) สถานที่จ าหน่ายอาหาร ต้องจัดให้มีเครื่องมือดับเพลิงติดตั้งไว้ในที่สามารถ

หยิบใช้ได้สะดวก มีระบบป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และถังแก๊สต้องได้มาตรฐาน 

(ฒ) การแต่งกายของผู้สัมผัสอาหาร 
(1) แต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน และมีการป้องกันไม่ให้เส้นผมปนเปื้อนในอาหาร 
(2) ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อนสีขาวหรือสีอ่อน และสวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม 

ที่สะอาดขณะปฏิบัติงาน และต้องไม่ใส่เครื่องประดับที่นิ้วมือและข้อมือ ที่หู  

(ณ) พฤติกรรมผู้สัมผัสอาหาร 
(1) ห้ามใช้มือสัมผัสอาหารที่ปรุงส าเร็จหรือพร้อมบริโภคโดยตรง ต้องใช้อุปกรณ์

หรือถุงมือที่สะอาดอยู่เสมอช่วยในการหยิบจับ       
(2) ไม่สูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาหาร 
(3) ผู้สัมผัสอาหารต้องตัดเล็บสั้น และสะอาดอยู่เสมอ ไม่ทาสีเล็บ   
(4) ห้ามใช้ทัพพีหรือช้อนชิมอาหารโดยตรง ในการชิมอาหาร และต้องเปลี่ยนใหม่

ทุกครั้งที่ปรุงอาหาร การชิมอาหารต้องไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนกับอาหาร 
(5) ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือ ต้องปกปิดบาดแผลให้มิดชิด และสวมถุงมือ

ที่สะอาดอยู่เสมอ หรือหยุดปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสกับอาหาร 
(6) การเสิร์ฟอาหารต้องเสิร์ฟให้ถูกสุขลักษณะ ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในอาหาร 
(7) มีการป้องกันการปนเปื้อนอาหารจากการไอ จาม หรือพูดคุย ผู้สัมผัสอาหาร

ต้องมีพฤติกรรมที่ถูกสุขลักษณะ 

(ด) สุขภาพของผู้สัมผัสอาหาร 
(1) ขณะปฏิบัติงาน ผู้สัมผัสอาหารต้องไม่เจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถติดต่อไปยัง

ผู้บริโภคโดยมีน้ าและอาหารเป็นสื่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรค
ในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนัง
ที่น่ารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคตามที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หากเจ็บป่วย ให้หยุดปฏิบัติงานจนกว่า
จะรักษาให้หายขาด 

(2) ผู้ปรุงต้องมีหลักฐานการตรวจสุขภาพในปีนั้นให้ตรวจสอบได้ 

(ต) ความรู้ของผู้สัมผัสอาหาร ผู้จัดการ หรือผู้ควบคุม 
(1) ผู้สัมผัสอาหาร  ผู้จัดการหรือผู้ควบคุมต้องมีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร หรือ

ผ่านการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารจากเทศบาลต าบลแม่วางตามหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานราชการ 

(ถ) ปฏิบัติการอ่ืนใดอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน า
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 
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ข้อ 7 ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ 
พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาต 
ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
(๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ

หรือรัฐวิสาหกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต 
(๓) ส าเนาใบส าคัญการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
(๔) ส าเนาหนังสือส าคัญการจดทะเบียนและส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนนิติบุคคล กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาต 
เป็นนิติบุคคล 

(๕) หนังสือมอบอ านาจฉบับจริง และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ กรณีมีการมอบอ านาจ 

(๖) ส าเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
กรณีสถานประกอบการนั้นตั้งอยู่หรือต้องบังคับตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

(๗) หนังสือรับรองอาคาร กรณีสถานประกอบการตั้งอยู่นอกเขตพ้ืนที่ควบคุมอาคารและ
ไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายควบคุมอาคาร  

(๘) อ่ืนๆ ตามที่เทศบาลต าบลแม่วางประกาศก าหนด 

ข้อ 8 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(๑) รักษาสถานที่ให้สะอาดอยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการป้องกันและก าจัดสัตว์น าโรค 
(๒) ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ไม่ให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลง

และสัตว์น าโรคได้ ต้องมีการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ 
(๓) รักษาส้วมให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอยู่เสมอ 
(๔) จัดสิ่งของเครื่องใช้ และอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 
(๕) ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งให้จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร ต้อง

ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพของอาหาร กรรมวิธีการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บ รักษาอาหาร 
ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น้ าใช้และของใช้อ่ืน ๆ รวมทั้งสุขลักษณะส่วนบุคคลของงผู้จ าหน่ายอาหาร 
ผู้ปรุงอาหาร และผู้ให้บริการ ดังที่ก าหนดไว้ตาม ข้อ ๗ (ข) 

(๖) ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ต้องไม่เป็นโรคติดต่อและไม่จ้างหรือ
ให้บุคคลที่ป่วยหรือมีเหตุควรเชื่อว่าเป็นโรคติดต่อ จ าหน่าย ท า ปรุง หรือเก็บอาหาร 

(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
พนักงานเจ้าหน้าที่ และเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ประกาศ และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ 9 ผู้ได้รับการอนุญาต ต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่า
สละสิทธิ์ 

ข้อ 10 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตาม
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หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือ
ความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็น
ที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุ ผล 
ให้ผู ้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีค าสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้ง  ให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตาม
วรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

ข้อ 11 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจ
ของเทศบาลต าบลแม่วางเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ 7 และข้อ 8 ด้วย 

ข้อ 12 ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีท่ีผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจ านวน 

ข้อ 13 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ 14 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือ
ช ารุด ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
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(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ 15 ในกรณีที่ปรากฏว่า ผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่
ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร 
แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ 16 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิด  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 

(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตาม เทศบัญญัตินี้ และ
การไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบ
ต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

ข้อ 17 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้
ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของ
ผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง 
แล้วแต่กรณี 

ข้อ 18 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต จะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได ้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ 19 ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด จะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
(๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ

หรือรัฐวิสาหกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต 
(๓) ส าเนาใบส าคัญการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
(๔) ส าเนาหนังสือส าคัญการจดทะเบียนและส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนนิติบุคคล กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาต 
เป็นนิติบุคคล 
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(๕) หนังสือมอบอ านาจฉบับจริง และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ กรณีมีการมอบอ านาจ 

(๖) ส าเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
กรณีสถานประกอบการนั้นตั้งอยู่หรือต้องบังคับตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

(๗) หนังสือรับรองอาคาร กรณีสถานประกอบการตั้งอยู่นอกเขตพ้ืนที่ควบคุมอาคารและ
ไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายควบคุมอาคาร  

(๘) อ่ืนๆ ตามที่เทศบาลต าบลแม่วางประกาศก าหนด 
เมื ่อเจ้าพนักงานท้องถิ ่นได้ร ับแจ้ง ให้ออกใบรับแก่ผู ้แจ้งเพื ่อใช ้เป็นหลักฐานในการ

ประกอบกิจการตามท่ีแจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ ตามวรรคหนึ่ง 

ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันท าการ
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะก าหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้ งหรือ
ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 

ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายใน
เจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล แต่ถ้าผู้แจ้ง
ได้ด าเนินการแก้ไขภายในเวลาที่ก าหนดแล้ว  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้ง
ภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง  ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้
ตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ 20 ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ด าเนินกิจการตลอดเวลาที่ด าเนินกิจการ  

ข้อ 21 ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ ส าคัญ 
ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบ
ถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งน า
ส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหายมาแสดงต่อ  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(2) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทน
หนังสือรับรองการแจ้งน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ 22 เมื่อผู้แจ้งประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการด าเนินกิจการให้แก่บุคคลอ่ืน ให้แจ้งให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย 





ล ำดบั รำยกำร
หนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานทีส่ะสมอาหาร หรือสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร

(1) ทีม่ีพืน้ทีไ่ม่เกิน ๒๐ ตารางเมตร ฉบับละ 50         บาท
(2) ทีม่ีพืน้ทีเ่กิน ๒๐ แต่ไม่เกิน ๔๐ ตารางเมตร ฉบับละ 100       บาท
(3) ทีม่ีพืน้ทีเ่กิน ๔๐ แต่ไม่เกิน ๖๐ ตารางเมตร ฉบับละ 150       บาท
(4) ทีม่ีพืน้ทีเ่กิน ๖๐ แต่ไม่เกิน ๘๐ ตารางเมตร ฉบับละ 200       บาท
(5) ทีม่ีพืน้ทีเ่กิน ๘๐ แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ฉบับละ 250       บาท
(6) ทีม่ีพืน้ทีเ่กิน ๑๐๐ แต่ไม่เกิน ๑๒๐ ตารางเมตร ฉบับละ 300       บาท
(7) ทีม่ีพืน้ทีเ่กิน ๑๒๐ แต่ไม่เกิน ๑๔๐ ตารางเมตร ฉบับละ 350       บาท
(8) ทีม่ีพืน้ทีเ่กิน ๑๔๐ แต่ไม่เกิน ๑๖๐ ตารางเมตร ฉบับละ 400       บาท
(9) ทีม่ีพืน้ทีเ่กิน ๑๖๐ แต่ไม่เกิน ๑๘๐ ตารางเมตร ฉบับละ 450       บาท

(10) ทีม่ีพืน้ทีเ่กิน ๑๘๐ แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ฉบับละ 500       บาท

ล ำดบั รำยกำร
(1) ใบอนุญาตจัดต้ังสถานทีส่ะสมอาหาร หรือสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร

ทีม่ีพืน้ทีเ่กินสองร้อยตารางเมตร ฉบับละ 3,000     บาท

ค่ำธรรมเนียม

แนบทำ้ยเทศบญัญตัิเทศบำลต ำบลแม่วำง เรื่อง สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและสถำนที่สะสมอำหำร พ.ศ. ๒๕๕9
กำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้งจัดตั้งสถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำร หรือสถำนทีส่ะสมอำหำร

อัตรำค่ำธรรมเนียม

แนบทำ้ยเทศบญัญตัิเทศบำลต ำบลแม่วำง เรื่อง สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและสถำนที่สะสมอำหำร พ.ศ. ๒๕๕9
กำรออกใบอนุญำตจัดตั้งสถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำร หรือสถำนทีส่ะสมอำหำร

อัตรำค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม



ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอก 
ค ำขอที ่ /  
รับวันที่  
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับ  

 
แบบค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำร 
สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือสะสมอำหำร 

 

เขียนที่  

วันที่ เดือน พ.ศ.  

ข้ำพเจ้ำ อำยุ ปี สัญชำติ  

อยู่บ้ำนเลขท่ี หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน  

แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด  

หมำยเลขโทรศัพท์  
 
ขอยื่นค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำร สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือสะสมอำหำร ประเภท  

 โดยมีพ้ืนที่ประกอบกำร ตำรงเมตร 

ต่อนำยกเทศมนตรีต ำบลแม่วำง 

พร้อมค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนและเอกสำรมำด้วย ดังนี้ 

 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ขอรับใบอนุญำต 

 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือพนักงำนของรัฐหรือ
รัฐวิสำหกิจของผู้ขอรับใบอนุญำต 

 ส ำเนำใบส ำคัญกำรเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ของผู้ขอรับใบอนุญำต 

 ส ำเนำหนังสือส ำคัญกำรจดทะเบียนและส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อม
ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้แทนนิติบุคคล กรณีที่ผู้ขอรับ
ใบอนุญำต เป็นนิติบุคคล 

 หนังสือมอบอ ำนำจฉบับจริง และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ
ผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ กรณีมีกำรมอบอ ำนำจ 

 ส ำเนำใบอนุญำตหรือหนังสือรับรองกำรแจ้ง ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร  กรณี
สถำนประกอบกำรนั้นตั้งอยู่หรือต้องบังคับตำมกฎหมำยควบคุมอำคำร 

 หนังสือรับรองอำคำร กรณีสถำนประกอบกำรตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่ควบคุมอำคำรและ
ไม่อยู่ภำยใต้บังคับกฎหมำยควบคุมอำคำร  

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  
 
         



                                       แผนผังแสดงที่ตั้งสถำนประกอบกิจกำรโดยสังเขป 

 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมในแบบค ำขอใบอนุญำตนี้ เป็นควำมจริงทุกประกำร 
 

(ลงชื่อ)   ผู้ขอรับใบอนุญำต 
( ) 

 
 

ควำมเห็นของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 
จำกกำรตรวจสอบสถำนประกอบกำร 
 เห็นสมควรอนุญำต และควรก ำหนดเงื่อนไข ดังนี้   
  
  
 เห็นควรไม่อนุญำต เพรำะ   
  
  

 

(ลงชื่อ)   เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 
( ) 

ต ำแหน่ง    
วันที่   

 

ค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
 อนุญำตให้ประกอบกิจกำรได้ 
 ไม่อนุญำตให้ประกอบกิจกำร เนื่องจำก   
  
 

(ลงชื่อ)  เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
( ) 

ต ำแหน่ง    
วันที่   

 
 



ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอก 
ค ำขอที ่ /  
รับวันที่  
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับ  

 
แบบค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตกิจกำรสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือสะสมอำหำร 

เขียนที่  

วันที ่ เดือน พ.ศ.  

ข้ำพเจ้ำ อำยุ ป ีสัญชำต ิ  
อยู่บ้ำนเลขที ่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน  
แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด  
หมำยเลขโทรศัพท ์  

ขอยื่นค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรตลำด ตำมใบอนุญำตเล่มที่ เลขที ่  
ออกให้เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ ต่อนำยกเทศมนตรีต ำบลแม่วำง 

พร้อมค ำขอนี้  ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนและเอกสำรมำด้วย  ดงันี้ 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ขอรับใบอนุญำต 
 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือพนักงำนของรัฐ  หรือ

รัฐวิสำหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญำต 
 ส ำเนำหนังสือส ำคัญกำรจดทะเบียนและส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส ำเนำ

บัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้แทนนิติบุคคล กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญำต 
เป็นนิติบุคคล 

 ส ำเนำใบส ำคัญกำรเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ของผู้ขอรับใบอนุญำต 
 หนังสือมอบอ ำนำจ ซึ่งถูกต้องตำมกฎหมำย พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำ

ทะเบียนบ้ำน ของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ กรณีมีกำรมอบอ ำนำจ  
 ส ำเนำใบอนุญำตหรือหนังสือรับรองกำรแจ้ง ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร กรณีสถำนประกอบกำรนั้น 

ตั้งอยู่หรือต้องบังคับตำมกฎหมำยควบคุมอำคำร กรณีมีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงสถำนประกอบกำร 
 ส ำเนำหนังสือรับรองอำคำร กรณีสถำนประกอบกำร ตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่ควบคุมอำคำร และไม่อยู่ภำยใต้

บังคับกฎหมำยควบคุมอำคำร กรณีมีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงสถำนประกอบกำร 
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)  

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมในแบบค ำขอต่อใบอนุญำตนี้ เปน็ควำมจริงทุกประกำร 
 

(ลงชื่อ)  ผู้ขอรับใบอนุญำต 
( ) 

 
ควำมเห็นของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 

จำกกำรตรวจสอบสถำนประกอบกำร 
 เห็นสมควรอนุญำต   
 เห็นควร ไม่อนญุำต เพรำะ  
   
 

(ลงช่ือ)  เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 
( ) 

ต ำแหน่ง  
วันท่ี  
 

ค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
  
 อนุญำต  ให้ประกอบกิจกำรได ้
 ไม่อนุญำตให้ประกอบกิจกำร 

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

(ลงช่ือ)  เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
( ) 

ต ำแหน่ง  
วันท่ี  

 



ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอก 
ค ำขอที ่ /  
รับวันที่  
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับ  

 
แบบค ำขอหนังสือรับรองกำรแจง้ 

 

เลขท่ี /  เขียนที ่  

วันท่ี เดือน พ.ศ.  

ข้ำพเจ้ำ อำย ุ ปี สัญชำต ิ  
อยู่บ้ำนเลขที ่ หมู่ที ่ ตรอก/ซอย ถนน  
แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด  
หมำยเลขโทรศัพท์  

ข้อ 1 ขอยื่นค ำขอหนังสือรับรองกำรแจ้ง เพื่อประกอบกิจกำร ประเภท  สถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำร 
 สะสมอำหำร 

ช่ือสถำนประกอบกำร  
อยู่บ้ำนเลขที ่ หมู่ที ่ ตรอก/ซอย ถนน  
แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด  
หมำยเลขโทรศัพท์ ต่อนำยกเทศมนตรีต ำบลแม่วำง 

ข้อ 2 ข้ำพเจ้ำจะปฏบิัติตำมข้อก ำหนดด้ำนสุขลักษณะตำมเทศบญัญัติเทศบำลต ำบลแม่วำง เรื่อง สถำนท่ีจ ำหน่ำย
อำหำรและสถำนท่ีสะสมอำหำร พ.ศ. 2559  

พร้อมค ำขอนี ้ได้แนบหลักฐำนและเอกสำรมำด้วยแล้ว ดังนี ้
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ขอรับใบอนุญำต 
 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือพนักงำนของรัฐหรือรัฐวิสำหกิจของ

ผู้ขอรับใบอนุญำต 
 ส ำเนำใบส ำคัญกำรเปลี่ยน ช่ือ-สกุล ของผู้ขอรับใบอนุญำต 
 ส ำเนำหนังสือส ำคัญกำรจดทะเบียนและส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส ำเนำบัตร

ประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้แทนนิติบุคคล กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญำต เป็นนิติบุคคล 
 หนังสือมอบอ ำนำจฉบับจริง และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มอบอ ำนำจ

และผู้รับมอบอ ำนำจ กรณีมีกำรมอบอ ำนำจ 
 ส ำเนำใบอนุญำตหรือหนังสือรับรองกำรแจ้ง ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร กรณีสถำนประกอบกำร

นั้นตั้งอยู่หรือต้องบังคับตำมกฎหมำยควบคุมอำคำร 
 หนังสือรับรองอำคำร กรณีสถำนประกอบกำรตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่ควบคุมอำคำรและไม่อยู่ภำยใต้บังคับ

กฎหมำยควบคุมอำคำร 

 อื่น ๆ (โปรดระบุ)  

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ  ข้อควำมในแบบค ำขอหนังสือรับรองกำรแจ้งน้ีเป็นควำมจริงทุกประกำร    
(ลงช่ือ)  ผู้ขอรับหนังสือรบัรองกำรแจ้ง 

( ) 
 
ใบรับแจ้ง 

ข้ำพเจ้ำ ต ำแหน่ง ฝ่ำย  
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำลต ำบลแม่วำง อ ำเภอแม่วำง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท ์  
ได้รับค ำขอหนังสือรับรองกำรแจ้ง เลขท่ี.............../................ จำก (นำย/นำง/นำงสำว)   

ลงช่ือ  
( ) 

ต ำแหน่ง  
วันท่ี  

  



 
หนังสือรับรองการแจ้ง 

การประกอบกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร 
 
เล่มที่ เลขที่ /  

 
อนุญาตให้ สัญชาติ  

หมู่บ้าน/ส านักงานเลขท่ี หมู่ที่ ตรอก/ซอย  
ถนน ต าบล อ าเภอ  
จังหวัด โทรศัพท์  

ข้อ ๑  ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหาร  หรือสะสมอาหาร  ประเภท  
โดยใช้ชื่อสถานประกอบกิจการว่า ตั้งอยู่บ้านเลขที่  
หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน ต าบล  
อ าเภอ จังหวัด โทรศัพท์  
โทรสาร มีพ้ืนที่ประกอบการ ตารางเมตร 

ข้อ ๒  ผู้ประกอบการได้เสียค่าธรรมเนียม บาท/ปี ( ) 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ เลขที่ ลงวันที่ เดือน พ.ศ.  

ข้อ ๓  ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านสุขลักษณะในเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลแม่วาง เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559 

ข้อ ๔  ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ  ดังต่อไปนี้ 
๔.๑   
๔.๒   

 
ออกให้  ณ  วันที่ เดือน พ.ศ.  
 

(ลงชื่อ)  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
( ) 

ต าแหน่ง  
 

รายการแสดงการเสียค่าธรรมเนียมประจ าปี 
วัน/เดือน/ปี 

ที่ออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือชื่อ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 
 
 
 
 

    

ค าเตือน  ต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งน้ีไว้โดยเปิดเผย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ 



แบบ สอ.๘ 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอก 
ค ำขอที ่ /  
รับวันที่  
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับ  

 
ค ำขอท่ัวไป 

ตำมเทศบัญญัติเทศบำลต ำบลแม่วำง 
เรื่อง สถำนที่สะสมอำหำรและสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร พ.ศ. ๒๕๕9 

   
เขียนที่  

วันที่ เดือน พ.ศ.  

ข้ำพเจ้ำ อำยุ ปี สัญชำติ  

อยู่บ้ำนเลขท่ี หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน  

แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด  

หมำยเลขโทรศัพท์  
 

ขอยื่นค ำขอต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ดังมีรำยกำรต่อไปนี้ 
(๑)   
(๒)   
(๓)   

พร้อมค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนและเอกสำรมำด้วย ดังนี้ 
(๑)   
(๒)   
(๓)   

 
      
  
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
ควำมเห็นของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 

 
  
  
  
 

  
( ) 
 / /  
 

ค ำสั่งเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
 
  
  
  
 

  
( ) 
 / /  

หมำยเหตุ  ข้อควำมที่ไม่ต้องกำรให้ขีดออก 

(ลงชื่อ)  ผู้ยื่นค ำขอ 
( ) 
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