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เร่ือง  สถานทีจ่ําหน�ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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หลักการ 

  เพ่ือปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชมพู  เรื่อง  สถานที่จําหน�ายอาหารและสะสมอาหาร 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เหตุผล 
  เน่ืองด(วยเทศบาลเมืองเขลางค,นคร  ได(รับการยกฐานะเป0นเทศบาลเมืองเขลางค,นคร       
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องการจัดตั้งเทศบาลตําบลชมพู  อําเภอเมืองจังหวัดลําปาง  เป0นเทศบาล
เมืองเขลางค,นคร  ลงวันท่ี  ๘  มีนาคม  ๒๕๔๗  โดยยังคงใช(เทศบัญญัติตําบลชมพู  เร่ือง  สถานที่จําหน�าย
อาหารและสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๓  บังคับใช(อยู�  ดังนั้นเพื่อเปลี่ยนชื่อเทศบัญญัติให(ตรงกับชื่อเทศบาล
ป7จจุบันและเพ่ือประโยชน,ในการควบคุมหรือกํากับดูแลสถานที่จําหน�ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร         
ที่ได(รับใบอนุญาตหรือได(รับหนังสือรับรองการแจ(งภายในเขตเทศบาลเมืองเขลางค,นคร ซ่ึงพระราชบัญญัติ    
การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  ให(กระทําได(โดยการตราเป0นเทศบัญญัติจึงตราเทศบัญญัติน้ี 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางค�นคร 
เร่ือง  สถานที่จําหน�ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  โดยที่เป0นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชมพู  ว�าด(วยสถานท่ีจําหน�ายอาหาร
และสถานท่ีสะสมอาหาร 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๐  มาตรา  ๖๑  มาตรา  ๖๒  มาตรา  ๖๓             
แห�งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก(ไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา ๔๐  มาตรา  ๔๘         
มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕ มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห�งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป0นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ         
และเสรีภาพของบุคคล  เทศบาลเมืองเขลางค,นคร  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองเขลางค,นคร  และ
ผู(ว�าราชการจังหวัดลําปาง  จึงตราเทศบัญญัติไว(ดังต�อไปนี้ 

ข.อ ๑  เทศบัญญัตินี้เรียกว�า  “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางค,นคร  เรื่อง  สถานที่จําหน�าย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ. ๒๕๕๙” 

  ข.อ ๒  เทศบัญญัติน้ีให(ใช(บังคับในเขตเทศบาลเมืองเขลางค,นคร  นับตั้งแต�วันถัดจากวันที่   
ได(ประกาศไว(โดยเปDดเผย  ณ สํานักงานเทศบาลเมืองเขลางค,นคร แล(วเจ็ดวัน 

  ข.อ ๓  ให(ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชมพู  เรื่อง  สถานท่ีจําหน�ายอาหารและสะสม
อาหารพ.ศ. ๒๕๔๓ 

บรรดาเทศบัญญัติ  ข(อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําสั่งอ่ืนใดในส�วนท่ีได(ตราไว(แล(วใน   
เทศบัญญัตินี้  หรือซ่ึงขัดหรือแย(งกับเทศบัญญัตินี้ ให(ใช(เทศบัญญัติน้ีแทน 

 
หมวดที่  ๑ 
บททั่วไป 

ข.อ ๔  ในเทศบัญญัตินี้ 
“อาหาร” หมายความว�า ของกินหรือเคร่ืองคํ้าจุนชีวิตได(แก� 
(๑) วัตถุทุกชนิดท่ีคน  กิน  ดื่ม  อม หรือนําเข(าสู�ร�างกายไม�ว�าด(วยวิธีใดๆ  หรือในรูปลักษณะ

ใดๆ  แต�ไม�รวมถึง  ยา  วัตถุออกฤทธิ์ต�อจิตและประสาท  หรือยาเสพติดให(โทษตามกฎหมายว�าด(วยการน้ัน  
แล(วแต�กรณี 

(๒) วัตถุท่ีมุ�งหมายสําหรับใช(  หรือใช(เป0นส�วนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุเจือปน
อาหาร  สี  และเคร่ืองปรุงแต�งกลิ่นรส 

 
 
 
 
 



-๒- 

“สถานที่จําหน�ายอาหาร”  หมายความว�า  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใดๆ  ท่ีมิใช�ท่ีหรือ
ทางสาธารณะที่จัดไว(เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหน�ายให(ผู(ซื้อสามารถบริโภคได(ทันที  
ทั้งน้ีไม�ว�าจะเป0นการจําหน�ายโดยจัดให(มีบริเวณไว(สําหรับการบริโภค  ณ ท่ีนั้น  หรือนําไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม 

“สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความว�า  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใดๆ  ที่มิใช�ท่ีหรือ     
ทางสาธารณะจัดไว(สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป0นของสด  หรือของแห(ง  หรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใดซ่ึง   
ผู(ซื้อต(องนําไปทําประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง  ซ่ึงได(แก�  ซุปเปอร,มาร,เก็ต  มินิมาร,ท  ร(านขายของ
ชํา 

“ร.านมินิมาร�ท”  หมายความว�า  สถานท่ีเก็บ  เตรียม  และจําหน�ายสินค(าต�างๆทั้งสินค(า
อุปโภคและบริโภค  มีพ้ืนที่ในการสะสมและจําหน�ายสินค(าไม�มากนัก  มีการสะสมและจําหน�ายสินค(า          
ในปริมาณน(อย  เป0นการจําหน�ายสินค(าในลักษณะการขายปลีกมักเป0นสินค(าจําเป0นที่ต(องการในปริมาณน(อย  
สะดวกซ้ือ  มีการจัดสินค(าแยกตามประเภท เช�น อาหารพร(อมบริโภค เคร่ืองด่ืม กระดาษชําระ หนังสือพิมพ,  
เป0นต(น 

“ร.านขายของชํา” หมายความว�า สถานท่ี เก็บ เตรียม และจําหน�ายสินค(าต�างๆ  ทั้งสินค(า
อุปโภคและบริโภค มักเป0นธุรกิจขนาดเล็กในครัวเรือน  ใช(พ้ืนที่น(อยในการจัดเก็บและวางจําหน�ายสินค(า     
โดยส�วนใหญ�มักใช(ครัวเรือนซ่ึงมีพื้นที่ไม�มากนักเป0นสถานที่สะสมและจําหน�ายอาหาร ส�วนใหญ�เป0นการ
จําหน�ายสินค(าในลักษณะการขายปลีก  สินค(าจําหน�ายมักเป0นสินค(าที่มีความต(องการใช(ในปริมาณน(อย      
อาหารท่ีจําหน�ายมักเป0น  อาหารแห(ง  เช�น  บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป  ขนมขบเค้ียว  ผงซักฟอก  น้ํายาล(างจาน  
เคร่ืองปรุงประกอบอาหารชนิดแห(ง เป0นต(น 

“ห.องอาหารในโรงแรม”  หมายความว�า  ร(านอาหารที่ตั้งอยู�ภายในโรงแรม 
“ภัตตาคาร”  หมายความว�า  ร(านอาหารท่ีมีขนาดใหญ�  ๒  คูหาข้ึนไป  ที่รับประทาน       

อยู�ภายในอาคาร   
“สวนอาหาร”  หมายความว�า  ร(านอาหารท่ีมีขนาดใหญ�  ที่รับประทานอาหารส�วนใหญ�     

อยู�นอกอาคาร  บรรยากาศเป0นธรรมชาติ   
“ร.านเคร่ืองดื่ม ร.านขนมหวานหรือร.านไอศกรีม”  หมายความว�า  ร(านท่ีจําหน�ายเฉพาะ

เคร่ืองดื่มหรือขนมหวานหรือไอศกรีมเท�านั้น 
 “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความว�า  อุจจาระหรือป7สสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซ่ึงเป0น

สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
“มูลฝอย”  หมายความว�า  เศษกระดาษ  เศษผ(า  เศษอาหาร  เศษสินค(า เศษวัสดุ 

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใส�อาหาร  เถ(า  มูลสัตว,  ซากสัตว,หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว,
หรือที่อ่ืน  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ  มูลฝอยเป0นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว�า  สถานที่หรือทางซ่ึงมิใช�เป0นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช(ประโยชน,หรือใช(สัญจรได( 

 
 
 
 
 



-๓- 

“อาคาร”  หมายความว�า  ตึก  บ(านเรือน  โรง  ร(าน  แพ  คลังสินค(า  สํานักงาน  และสิ่งที่
สร(างข้ึนอย�างอ่ืน  ซ่ึงบุคคลอาจเข(าอยู�หรือเข(าใช(สอยได( 

“เจ.าพนักงานท.องถ่ิน”  หมายความว�า  นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค,นคร   
“เจ.าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว�า  เจ(าพนักงานซ่ึงได( รับการแต�งตั้ งจาก

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขให(ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
“ผู.ซึ่งได.รับการแต�งตั้งจากเจ.าพนักงานท.องถ่ิน”  หมายความว�า  ข(าราชการหรือพนักงาน

ส�วนท(องถ่ินที่ได( รับการแต�งตั้งจากเจ(าพนักงานท(องถ่ินให(ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข           
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข.อ ๕  ผู(ใดจะจัดตั้งสถานที่จําหน�ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด   
ซ่ึงมีพ้ืนที่เกินสองร(อยตารางเมตร  และมิใช�เป0นการขายของในตลาด  ต(องได(รับใบอนุญาตจากเจ(าพนักงาน
ท(องถ่ิน  ถ(าสถานที่ดังกล�าวมีพื้นที่ไม�เกินสองร(อยตารางเมตร  ต(องแจ(งต�อเจ(าพนักงานท(องถ่ินเพื่อขอหนังสือ
รับรองการแจ(งก�อนการจัดตั้ง 

ข.อ ๖  ความในข(อ  ๕  ไม�ใช(บังคับแก�การประกอบการ  ดังน้ี 
(๑)  การประกอบกิจการท่ีเป0นอันตรายต�อสุขภาพ 
(๒)  การขายของในตลาด 
(๓)  การจําหน�ายสินค(าในที่หรือทางสาธารณะ 

     หมวดที่  ๒ 
     ประเภท  และ สุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ 
                  …………………………………………………………. 
             ส�วนที่  ๑  ประเภทของสถานประกอบกิจการ 
 

ข.อ ๗  ประเภทสถานประกอบกิจการ 
     ๑)  สถานท่ีจําหน�ายอาหาร  แบ�งเป0น  ๕  ประเภท  ได(แก� 
          ๑.๑  ห(องอาหารในโรงแรม 
          ๑.๒  ภัตตาคาร 
          ๑.๓  สวนอาหาร 
          ๑.๔  ร(านอาหารทั่วไปท้ังท่ีมีที่น่ังและไม�มีที่น่ัง 
          ๑.๕  ร(านเครื่องดื่ม ร(านขนมหวาน ร(านไอศกรีม 
     ๒)  สถานท่ีสะสมอาหาร  แบ�งเป0น  ๒  ประเภท  ได(แก� 
          ๒.๑  ร(านขายของชํา 
          ๒.๒  ร(านมินิมาร,ท 
 
 

 



-๔- 

ส�วนที่  ๒  สุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ 
 
ข.อ ๘  ผู(ได(รับใบอนุญาตหรือผู(ได(รับหนังสือรับรองการแจ(งให(จัดต้ังสถานท่ีจําหน�าย

อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ต(องปฏิบัติตามหลักเกณฑ,  และเงื่อนไข  ดังต�อไปนี้    

(๑)  หลักเกณฑ�เกี่ยวกับการจัดต้ัง  ใช.  และดูแลสถานที่และสุขลักษณะของบริเวณที่
ใช.จําหน�ายอาหาร  ที่จัดไว.สําหรับบริโภคอาหาร  ที่ใช.ทําประกอบ  หรือปรุงอาหาร  หรือที่ใช.สะสมอาหาร 

ก.  สถานที่จําหน�ายอาหาร 
(๑)  พื้นท่ีเรียบ  แข็งแรง  ทําความสะอาดง�าย 
(๒)  กรณีที่มีผนัง  ต(องอยู�ในสภาพดี  ไม�ชํารุด 
(๓)  กรณีมีเพดาน  ต(องอยู�ในสภาพดี  ไม�ชํารุด 
(๔)  ให(มีแสงสว�าง  และการระบายอากาศเพียงพอ  รวมทั้งให(ติดเครื่องหมายห(ามสูบ

บุหร่ี 
(๕)  บริเวณที่ปรุงอาหารท่ีก�อให(เกิดควัน  กลิ่น  ต(องมีเครื่องดูดควัน  พัดลมดูดอากาศ  

หรือปล�องระบายควันสูงเพียงพอและเหมาะสม 
(๖)  โตSะ  เก(าอ้ี  ทําด(วยวัสดุแข็งแรง  สะอาด  ไม�ชํารุด (กรณีสถานประกอบการที่มีโตSะ

เก(าอ้ี) 
(๘)  จัดให(มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการล(างมือในบริเวณเตรียม ปรุง และประกอบ

อาหาร 
(๙)  โตSะเตรียม  ปรุง  ต(องทําด(วยวัสดุท่ีทําความสะอาดง�ายมีสภาพดี  และสูงจากพ้ืน

อย�างน(อย  ๖๐  เซนติเมตร 
(๑๐)  จัดให(มีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะตลอดจนอุปกรณ,  เครื่องใช(

ต�างๆ  และทางระบายน้ําเสีย  ระบายนํ้าได(ดีไม�มีนํ้าขัง  ไม�มีเศษอาหารตกค(าง  ทางระบายน้ําทิ้งต(องจัดให(มี
การดักเศษอาหาร  ดักไขมันก�อนระบายน้ําทิ้ง 

(๑๑)  จัดให(มีที่รองรับมูลฝอยที่เพียงพอและถูกต(องด(วยสุขลักษณะ 
(๑๒)  กรณีท่ีมีห(องส(วม  ห(องส(วมต(องแยกเป0นสัดส�วนประตูไม�เปDดสู�บริเวณที่เตรียม ปรุง 

ประกอบอาหาร  ท่ีเก็บอาหาร  ที่ล(างภาชนะ  และเก็บอุปกรณ,  เว(นแต�จะมีการจัดห(องส(วมให(สะอาดอยู�เสมอ  
และประตูห(องส(วมต(องปDดตลอดเวลา 

ข.  สถานที่สะสมอาหาร 
(๑) อาคารต(องมีความม่ันคง  แข็งแรง  พ้ืน  ผนัง  เพดาน  สะอาด  มีสภาพดี 
(๒) มีช้ันวางสินค(า  ทําด(วยวัสดุท่ีทําความสะอาดง�าย  มีสภาพแข็งแรง  ต(องมีความสูง

จากพ้ืนอย�างน(อย  ๑๕  เซนติเมตร 
(๓) หากมีการเตรียมอาหาร  สถานท่ีเตรียมอาหารต(องสะอาด  แสงสว�างเพียงพอ        

มีการระบายอากาศที่เหมาะสม  ที่เตรียมทําอาหารต(องสูงจากพ้ืนอย�างน(อย  ๖๐ เซนติเมตร  ทําด(วยวัสดุ
คงทนผิวเรียบ  ไม�ดูดซึมนํ้า  สภาพดี  ทําความสะอาดง�าย   

(๔) จัดให(มีแสงสว�างที่เพียงพอต�อการประกอบกิจการ  มีการระบายอากาศที่เหมาะสม
ไม�อับชื้น 



-๕- 

(๕) จัดให(มทีี่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต(องด(วยสุขลักษณะและเพียงพอ 

(๒)  หลักเกณฑ�เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการจําหน�าย  ทํา  ประกอบ  
ปรุง  เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร   
   ก.  สถานที่จําหน�ายอาหาร 

(๑)  ใช(สารปรุงอาหารท่ีมีความปลอดภัย  เพื่อเป0นไปตามหลักสุขาภิบาลและสุขอนามัย 
(๒)  อาหารสดที่นํามาปรุงต(องมีคุณภาพดี  และปลอดภัยต�อผู(บริโภค  และต(องล(างให(

สะอาดก�อนนํามาปรุง  หรือเก็บ  การเก็บอาหารประเภทต�างๆ  ต(องแยกเก็บเป0นสัดส�วน  ไม�วางบนพื้นหรือ
ใกล(ห(องสุขา  และอาหารประเภทเน้ือสัตว,ดิบ  เก็บในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม  มีการปกปDด 

(๓)  อาหารแห(งและสารปรุงแต�งอาหาร ให(เก็บในภาชนะหรือตู(ที่ สามารถปTองกันสัตว,
และแมลงนําโรคได(  และอยู�สภาพแห(งไม�อับชื้น 

(๔)  อาหารท่ีปรุงสําเร็จแล(ว  เก็บในภาชนะท่ีสะอาดมีการปกปDด  วางสูงจากพ้ืน    
อย�างน(อย  ๖๐  เซนติเมตร 

(๕)  อาหารที่ปรุงสําเร็จแล(ว  ผู(ประกอบการต(องมีการควบคุมคุณภาพให(ปลอดภัย
สําหรับการบริโภคตามชนิดของอาหาร 

(๖)  น้ําแข็งที่ใช(บริโภคต(องสะอาด  และเก็บในภาชนะหรือวัสดุบรรจุที่สะอาด  มีฝาปDด  
ใช(อุปกรณ,ท่ีมีด(ามสําหรับคีบ  หรือ  ตักโดยเฉพาะ  วางสูงจากพื้นอย�างน(อย  ๖๐  เซนติเมตร  และไม�นํา
อาหารหรือสิ่งของอย�างอ่ืนไปแช�รวมไว( 

(๗)  น้ําดื่ม  ณ จุดบริการนํ้าดื่ม  ต(องสะอาด  บรรจุในภาชนะที่สะอาด  มีการปกปDด 
และมีที่ตักท่ีมี   ด(ามยาวหรือมีกSอกนํ้า  หรือทางเทรินน้ํา  วางสูงจากพื้นอย�างน(อย  ๖๐  เซนติเมตร 
   ข.  สถานที่สะสมอาหาร 

(๑)  จัดวางสินค(าให(เป0นสัดส�วน  แยกตามประเภทสินค(า  โดยเฉพาะสินค(าที่            
เป0นสารเคมี  เช�น  น้ํายาทําความสะอาดครัวเรือน  สารเคมีกําจัดแมลงสําหรับใช(ในครัวเรือน  ต(องแยกเก็บ
เป0นสัดส�วนเฉพาะ  ห(ามปะปนกับสินค(าประเภทอาหาร  เพ่ือปTองกันการปนเปUVอนกับอาหาร 

(๒)  ไม�วางผลิตภัณฑ,อาหารสัมผัสกับพ้ืน  อาหารและเคร่ืองด่ืม ที่พร(อมบริโภคต(อง
บรรจุในภาชนะที่สะอาดมีฝาปDด 

(๓)  เก็บรักษาอาหารแห(งและอาหารในภาชนะหรือวัสดุบรรจุปDดสนิท  ส�วนสินค(าท่ีต(อง
ควบคุมอุณหภูมิ  ต(องเก็บในตู(แช�  โดยจัดวางสินค(าอย�างเป0นสัดส�วน  และมีอุณหภูมิที่เหมาะสมตามประเภท
ของสินค(า 

(๔)  สินค(าประเภทน้ําแข็งต(องบรรจุในภาชนะที่ปกปDดมิดชิด  สะอาด  มีอุปกรณ,ที่มีด(าม
ยาวสําหรับตัก  ภาชนะหรือวัสดุที่ใช(บรรจุสําหรับขนถ�าย  นํ้าแข็ง  ต(องสะอาดและมีการจัดเก็บอุปกรณ,อย�าง
ถูกสุขลักษณะ  ห(ามนําอาหารหรือวัสดุอ่ืนๆมาแช�รวมกับนํ้าแข็งสําหรับบริโภค 

(๕)  สินค(าประเภทอาหารท่ีวางจําหน�ายต(องจัดให(มีระบบหมุนเวียนตามลําดับอายุ
ผลิตภัณฑ,  ไม�วางจําหน�ายสินค(าที่บรรจุในภาชนะท่ีชํารุด  เสียหาย  หมดอายุ  หรือที่มีลักษณะผิดปกติ 

(๖)  แยกสินค(าที่หมดอายุ  หรือชํารุด  หรือรอการส�งคืน  ในบริเวณเฉพาะ  โดย      
แยกส�วนจากสินค(าปกติ  และมีปTายหรือเคร่ืองหมายบอกชัดเจน   

 



-๖- 

(๗)  ดูแลรักษาบริเวณท่ีวางสินค(าให(สะอาดและมีสภาพดี  รวมทั้งบริเวณที่เตรียมอาหาร
ต(องทําความสะอาดทุกครั้งก�อนและหลังใช(งาน   

(๘)  อาหารดิบ  อาหารสดทุกชนิด  ต(องบรรจุในภาชนะหรือหีบห�อท่ีทําด(วยวัสดุที่  
สะอาด  ปลอดภัย  และต(องเก็บ ในอุณหภูมิที่เหมาะสม 

(๓)  หลักเกณฑ�เกี่ยวกับภาชนะ อุปกรณ� นํ้าใช. และของใช.อ่ืนๆ 
   ก. สถานที่จําหน�ายอาหาร 

(๑)  นํ้าใช(เป0นน้ําประปา หรือนํ้าอ่ืนใดที่ผ�านการปรับปรุงได(มาตรฐานเทียบเท�า
น้ําประปา และอยู�ในภาชนะบรรจุที่สะอาด 

(๒)  ตู(เย็นหรือตู(แช�  ต(องอยู�ในสภาพดี  พร(อมใช(  และสะอาด 
(๓)  ภาชนะบรรจุอาหารหรือบรรจุเครื่องปรุงรส ต(องสะอาดและทําจากวัสดุท่ีปลอดภัย

เหมาะสมกับอาหารแต�ละประเภท 
(๔)  ภาชนะบรรจุอาหาร เช�น จาน ชาม แก(วนํ้า ฯลฯ  เก็บคว่ําในภาชนะท่ีสะอาด      

มีการปกปDด เก็บสูงจากพื้นอย�างน(อย ๖๐ เซนติเมตร 
(๕)  ช(อน ส(อม ตะเกียบ วางต้ังเอาด(ามข้ึน หรือวางเป0นระเบียบในแนวนอน เก็บใน

ภาชนะที่สะอาด  มีการปกปDด เก็บสูงจากพ้ืนอย�างน(อย ๖๐ เซนติเมตร 
(๖)  เขียงและมีด ต(องมีสภาพดี สะอาด แยกใช(ตามประเภทอาหาร เช�น แยกใช(ระหว�าง

เน้ือสัตว,สุก เนื้อสัตว,ดิบ และผักผลไม( 
(๗)  อาหารที่รับประทานร�วมกันต(องจัดให(มีช(อนกลาง 
(๘)  แก(วนํ้าท่ีใช(แล(วต(องล(างให(สะอาด  ก�อนนํามาใช(ใหม� 
(๙) ภาชนะที่รอการล(าง และเศษอาหาร ต(องเก็บในท่ีสามารถปTองกันสัตว,และ      

แมลงนําโรคได( 
(๑๐)  ล(างภาชนะอุปกรณ,ทุกประเภทให(สะอาด ด(วยวิธีการท่ีเหมาะสม เช�น ล(างด(วย

น้ํายาล(างจาน และนํ้าสะอาดอีกอย�างน(อย ๒ คร้ัง หรือล(างด(วยน้ําไหลจากกSอก และผ่ึงให(แห(ง 
(๑๑)  อุปกรณ,การล(างต(องสะอาด อยู�ในสภาพดีและวางสูงจากพ้ืนอย�างน(อย             

๖๐ เซนติเมตร 
(๑๒)  ภาชนะอุปกรณ,ที่ล(างทําความสะอาดต(องมีการปTองกัน ไม�ให(มีการปนเปUVอน 
(๑๓)  ห(ามใช(แกSสเป0นเชื้อเพลิงบนโตSะรับประทานอาหาร 
(๑๔)  ห(ามใช(เมทิลแอลกอฮอล,ในการอุ�นอาหารบนโตSะรับประทานอาหาร  
(๑๕)  กรณีที่จัดให(มีห(องส(วม  ต(องจัดให(มีอ�างล(างมือที่ใช(การได(ดี  และมีสบู�สําหรับ   

ล(างมือด(วย  ทั้งนี้  ประตูห(องส(วมต(องไม�เปDดตรงสู�บริเวณที่เตรียมอาหาร 
   ข. สถานที่สะสมอาหาร 

(๑)  ในกรณีท่ีใช(เคร่ืองปรับอากาศต(องดูแลบํารุงรักษาให(อยู�ในสภาพดี  สะอาด          
ไม�มีหยดนํ้า หรือสิ่งสกปรกตกลงมาปนเปUVอนอาหาร 

(๒)  วัสดุ   ภาชนะ  อุปกรณ,ที่ ใช( เตรียม และจําหน�ายอาหาร  ต(องเป0นวัสดุ                
ที่ปลอดภัย  มีสภาพดี  สะอาด  ล(างทําความสะอาดได(ง�าย  และมีการล(างและเก็บอย�างถูกสุขลักษณะ 

 



-๗- 

(๓)  ตู(เย็น  หรือตู(แช�  ต(องมีสภาพดี  พร(อมใช(  สะอาด  สามารถควบคุมอุณหภูมิ       
ให(คงท่ีให(เหมาะสมตามประเภทอาหาร 

ส�วนที่  ๓  สุขลักษณะส�วนบุคคลของผู.ปรุงและผู.สัมผัสอาหาร 

  ข.อ ๙  ผู(ได(รับใบอนุญาตหรือผู(ได(รับหนังสือรับรองการแจ(งสถานที่จําหน�ายอาหารและ
สถานท่ีสะสมอาหาร  ผู(ปรุงและผู(สัมผัสอาหาร  ต(องมีสุขลักษณะส�วนบุคคลดังต�อไปน้ี  
   (๑)  ขณะเตรียมปรุงอาหาร และเครื่องด่ืม  ต(องแต�งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน     
ใส�ผ(ากันเปUVอน และสวมหมวกหรือตาข�ายคลุมผมตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 
   (๒)  ผู(ปรุง  และผู(สัมผัสอาหารต(องผ�านการฝYกอบรมด(านสุขาภิบาลอาหารจาก
องค,กรปกครองส�วนท(องถ่ิน หรือหน�วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ตามหลักสูตรท่ีผ�านการรับรองจาก
หน�วยงานราชการ  โดยใบรับรองการผ�านการฝYกอบรมน้ัน  จะต(องมีอายุไม�เกินสามปZ  และจะต(องแสดง
ใบรับรองไว(ภายในสถานประกอบการ  ในที่ท่ีสามารถมองเห็นได(ชัดเจน 
   (๔)  ผู(สัมผัสอาหารต(องล(างมือให(ถูกหลักสุขาภิบาล  ก�อนและหลังการปฏิบัติงาน  
หรือสัมผัสสิ่งสกปรก 

   (๕)  ผู(สัมผัสอาหารใช(วัสดุอุปกรณ,ช�วยในการหยิบจับอาหารปรุงสุก เช�น ที่คีบ ที่ตัก 
หรือถุงมือ  เป0นต(น  ไม�ใช(มือหยิบจับอาหารโดยตรง 
   (๖)  ผู(สัมผัสอาหารถ(ามีแผลที่มือ  ต(องปDดพลาสเตอร,กันน้ําให(เรียบร(อย  และต(องใช(
ถุงมือในขณะปฏิบัติงาน หรือหยุดปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสกับอาหาร 
   (๗)  ผู(สัมผัสอาหาร ต(องไม�สูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงานเก่ียวกับอาหาร 
   (๘)  ผู(สัมผัสอาหาร ต(องตัดเล็บสั้นและสะอาดอยู�เสมอ ไม�ทาสีเล็บ 
   (๙)  ห(ามใช(ทัพพี หรือช(อน  ชิมอาหารโดยตรงในการชิมอาหาร และต(องเปลี่ยนใหม�
ทุกคร้ังที่ปรุงอาหาร  การชิมอาหารต(องไม�ก�อให(เกิดการปนเปUVอนกับอาหาร 
   (๑๐)  มีการปTองกันการปนเปUVอนอาหารจากการไอ จาม หรือพูดคุย  ผู(ปรุงและ       
ผู(สัมผัสอาหารต(องมีพฤติกรรมที่ถูกสุขลักษณะ 

 
หมวดที่ ๓ 

อํานาจหน.าที่ของเจ.าพนักงานท.องถ่ิน  เจ.าพนักงานสาธารณสุข 
และผู.ซ่ึงได.รับการแต�งตัง้จากเจ.าพนักงานท.องถ่ิน 

  ข.อ ๑๐  เพื่อปฏิบัติการให(เป0นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  และ  
เทศบัญญัตินี้  ให(เจ(าพนักงานท(องถ่ิน เจ(าพนักงานสาธารณสุข และผู(ซ่ึงได(รับการแต�งต้ังจากเจ(าพนักงาน
ท(องถ่ินมีอํานาจดังต�อไปน้ี 

 

 



-๘- 

   (๑)  มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให(ถ(อยคํา หรือแจ(งข(อเท็จจริง หรือทําคําชี้แจงเป0น
หนังสือ หรือให(ส�งเอกสารหลักฐานใด  เพื่อตรวจสอบ  หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 
   (๒)  เข(าไปในอาคาร หรือสถานที่ใดๆ ในระหว�างพระอาทิตย,ข้ึน และพระอาทิตย,ตก
หรือในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบ หรือควบคุมให(เป0นไปตามเทศบัญญัติน้ี หรือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕  ในการนี้ ให( มี อํานาจสอบถามข(อเ ท็จจริงหรือเรียกหลักฐานที่ เ ก่ียวข(องจากเจ(าของ                
หรือผู(ครอบครองอาคารหรือสถานที่น้ัน 
   (๓)  แนะนําให(ผู(ได(รับใบอนุญาต  หรือผู(ที่ได(รับหนังสือรับรองการแจ(ง  ปฏิบัติให(
ถูกต(องตามเงื่อนไขในใบอนุญาต หรือตามเทศบัญญัตินี้  หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  
   (๔)  ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ท่ีอาจก�อให(เกิดอันตรายต�อสุขภาพของประชาชน  
เพ่ือเป0นประโยชน,ในการดําเนินคดี หรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเป0น 
   (๕)  เก็บหรือนําสินค(าหรือสิ่งของใดๆ ที่สงสัยว�าจะไม�ถูกสุขลักษณะ หรือก�อให(เกิด
เหตุรําคาญจากอาคาร หรือสถานท่ีใดๆ เป0นปริมาณตามสมควรเพื่อเป0นตัวอย�างในการตรวจสอบ            
ตามความจําเป0นได(โดยไม�ต(องใช(ราคา 

 
หมวดที่ ๔ 
ใบอนุญาต 

  ข.อ ๑๑  ผู(ใดประสงค,จะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหน�ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร  
มีพื้นที่ใดซ่ึงมีพื้นที่เกินสองร.อยตารางเมตร  และมิใช�เป0นการขายของในตลาด  จะต(องยื่นคําขอรับใบอนุญาต  
ตามแบบท่ีกําหนดไว( ท(ายเทศบัญญัติ  พร(อมเอกสารและหลักฐานดังต�อไปน้ี 
   (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข(าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ   
   กรณีนิ ติบุคคล  ให(แนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสําเนา        
บัตรประจําตัวประชาชนของผู(แทนนิติบุคคล 
   (๒)  สําเนาทะเบียนบ(านผู(ยื่นขออนุญาต 
   (๓)  สําเนาทะเบียนบ(านสถานประกอบการ (กรณีสําเนาทะเบียนบ(านของสถาน
ประกอบการมิได(อยู�เลขท่ีเดียวกันกับท่ีผู(ประกอบการอาศัยอยู�ให(นําทะเบียนบ(านของสถานประกอบการมา
ประกอบด(วย)   
   (๔)  สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือที่ดินที่ใช(ประกอบการ  ในกรณีที่
มิได(เป0นเจ(าของกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือท่ีดินท่ีใช(ประกอบการต(องมีหนังสือยินยอมของเจ(าของอาคารหรือท่ีดิน
ให(ประกอบกิจารตามท่ีขอรับใบอนุญาตได(  (ในกรณีเป0นการเช�า  ให(ใช(หนังสือสัญญาการเช�าพ้ืนท่ีหรืออาคาร) 
   (๕)  แผนผัง หรือแผนที่แสดงที่ตั้ง 
   (๖)  ใบมอบอํานาจ  (กรณีที่มีการมอบอํานาจ) 

 
 



-๙ 

   (๗)  ใบอนุญาตสถานท่ีจําหน�ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารฉบับตัวจริง  (กรณี
ต�ออายุใบอนุญาต) 

  ข.อ ๑๓  ผู(ได(รับอนุญาตต(องมารับใบอนุญาตภายในสิบห(าวัน นับแต�วันที่ได(รับหนังสือ      
แจ(งการอนุญาตจากเจ(าพนักงานท(องถ่ิน  หากไม�มารับภายในกําหนดเวลาดังกล�าวโดยไม�มีเหตุอันสมควร      
ให(ถือว�าสละสิทธิ์ 

  ข.อ ๑๔  เม่ือได(รับคําขอใบอนุญาตหรือคําขอต�ออายุใบอนุญาต  ให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินตรวจ
ความถูกต(องและความสมบูรณ,ของคําขอ  ถ(าปรากฏว�าคําขอดังกล�าวไม�ถูกต(องหรือไม�สมบูรณ,ตามหลักเกณฑ, 
วิธีการ หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไว(ในเทศบัญญัติน้ี  ให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินรวบรวมความไม�ถูกต(อง  หรือความ    
ไม�สมบูรณ,น้ันท้ังหมด  และแจ(งให(ผู(ขอใบอนุญาตแก(ไขให(ถูกต(องและสมบูรณ,ในคราวเดียวกัน และในกรณี     
ที่จําเป0นที่จะต(องส�งคืนคําขอแก�ผู(ขออนุญาต  ก็ให(ส�งคืนคําขอพร(อมท้ังแจ(งความไม�ถูกต(องหรือความไม�สมบูรณ,
ให(ทราบภายในสิบห(าวันนับแต�วันได(รับคําขอ 
  เจ(าพนักงานท(องถ่ินต(องออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจ(งคําสั่งไม�อนุญาตพร(อมด(วยเหตุผล 
ให(ผู(ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต�วันได(รับคําขอ  ซ่ึงมีรายละเอียดถูกต(องหรือครบถ(วนตามที่
กําหนดในเทศบัญญัติน้ี 

  ในกรณีที่มีเหตุจําเป0นที่เจ(าพนักงานท(องถ่ินไม�อาจออกใบอนุญาต  หรือยังไม�อาจมีคําสั่ง      
ไม�อนุญาตได(ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให(ขยายเวลาออกไปได(อีกไม�เกินสองคร้ัง  ครั้งละไม�เกิน       
สิบห(าวัน  แต�ต(องมีหนังสือแจ(งการขยายเวลาและเหตุจําเป0นแต�ละครั้ง  ให(ผู(ขอใบอนุญาตทราบก�อน           
สิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามท่ีได(ขยายเวลาไว(แล(วนั้น แล(วแต�กรณี 

  ข.อ ๑๕  ใบอนุญาตให(มีอายุหนึ่งปZนับแต�วันท่ีออกใบอนุญาต และให(ใช(ได(เพียงในเขตอํานาจ
ของเทศบาลเมืองเขลางค,นครเท�านั้น 
  ข.อ ๑๖  ผู(ได(รับอนุญาตประสงค,ขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ  จะต(องยื่นคําขอ    
ตามแบบที่กําหนดไว(ท(ายเทศบัญญัตินี้  พร(อมกับเอกสารและหลักฐานที่ระบุในข(อ ๑๑ (๑) (๒) (๓) (๔)     
ก�อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือได(ยื่นคําขอพร(อมกับเสียค�าธรรมเนียมแล(ว  ให(ประกอบกิจการต�อไปได(จนกว�า   
เจ(าพนักงานท(องถ่ิน  จะสั่งไม�ต�ออายุใบอนุญาต 
  หากผู(ได(รับใบอนุญาตประสงค,จะแก(ไขรายการในใบอนุญาต  ให(ยื่นคําร(องต�อเจ(าพนักงาน
ท(องถ่ินเพ่ือขอแก(ไข  พร(อมเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในข(อ  ๑๑ 
  ข.อ ๑๗  ผู(ได(รับใบอนุญาตต(องแสดงใบอนุญาต ไว(โดยเปDดเผยและเห็นได(ง�าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
 
 
 



-๑๐- 

  ข.อ ๑๘  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ให(ผู(รับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห(าวันนับแต�วันที่ได(ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดตามแบบ
ที่กําหนดไว(ท(ายเทศบัญญัตินี้ต�อเจ(าพนักงานท(องถ่ิน 
  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให(เป0นไปตามหลักเกณฑ, วิธีการ 
และเงื่อนไขดังต�อไปนี้ 
  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให(ผู(ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต แนบสําเนาบันทึกการ     
แจ(งความต�อพนักงานเจ(าหน(าที่แห�งท(องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต�อเจ(าพนักงานท(องถ่ินประกอบด(วย 
  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให(ยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาต  นําใบอนุญาตเดิมเท�าท่ีเหลืออยู� มาแสดงต�อเจ(าพนักงานท(องถ่ินประกอบด(วย 

  ข.อ ๑๙  การออกใบแทนใบอนุญาต ให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินดําเนินตามหลักเกณฑ, วิธีการ
เงื่อนไขดังน้ี 
   (๑)  ใบแทนใบอนุญาตให(ประทับตราสีแดงคําว�า “ใบแทน” กํากับไว(และให(มีวัน
เดือน ปZ  ที่ออกใบแทน  พร(อมทั้งลงลายมือชื่อเจ(าพนักงานท(องถ่ิน หรือผู(ท่ีได(รับมอบหมายจากเจ(าพนักงาน
ท(องถ่ิน  ในใบแทน และต(นข้ัวใบแทน 
   (๒) บันทึกด(านต(นข้ัวใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด
ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแล(วแต�กรณีและเล�มที่  เลขที่  ปZ  พ.ศ. ของใบแทนอนุญาต    

  ข.อ ๒๐ ในกรณีท่ีปรากฏว�าผู(รับใบอนุญาต ไม�ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม�ถูกต(องตามบทแห�ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕  หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว(ในใบอนุญาตในเร่ืองท่ีกําหนดไว( เก่ียวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได(รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  เจ(าพนักงานท(องถ่ินมีอํานาจส่ังพักใช(ใบอนุญาตได(ภายในเวลาที่
เห็นสมควร แต�ต(องไม�เกินสิบห(าวัน 

  ข.อ ๒๑  เจ(าพนักงานท(องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว�าผู( รับ
ใบอนุญาต 
   (๑)  ถูกสั่งพักใช(ใบอนุญาตตั้งแต�สองคร้ังข้ึนไป และมีเหตุ ท่ีจะต(องถูกสั่งพัก             
ใช(ใบอนุญาตอีก 
   (๒ )   ต(อ ง คํา พิพากษา ถึงที่ สุ ด ว� า ได( กระทํ าคว ามผิดตามพระราช บัญญัติ               
การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
   (๓) ไม�ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม�ถูกต(องตามบทแห�งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข     
พ.ศ.๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  หรือเทศบัญญัตินี้  หรือ
เง่ือนไขท่ีระบุไว(ในใบอนุญาตในเร่ืองท่ีกําหนดไว(เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได(รับใบอนุญาตตาม      
เทศบัญญัตินี้      
 



-๑๑- 

  ข.อ ๒๒  คําสั่งพักใช(ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให(ทําเป0นหนังสือแจ(งให(ผู(รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม�พบผู(รับใบอนุญาต หรือผู(รับใบอนุญาตไม�ยอมรับคําสั่งดังกล�าว ให(ส�งคําสั่ง      
โดยทางไปรษณีย,ตอบรับ  หรือให(ปDดคําสั่งนั้นไว(ในท่ีเปDดเผยเห็นได(ง�าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน     
ของผู(รับใบอนุญาต  และให(ถือว�าผู(รับใบอนุญาตน้ันได(รับทราบคําสั่งแล(วตั้งแต�เวลาท่ีคําสั่งไปถึง  หรือวันปDด
คําสั่งแล(วแต�กรณี 
  ข.อ ๒๓  ผู( ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาต สําหรับการประกอบกิจการที่        
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม�ได(จนกว�าจะพ(นกําหนดหนึ่งปZนับแต�วันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวดที่ ๕ 
หนังสือรับรองการแจ.ง 

 
  ข.อ ๒๕  ผู(ใดประสงค,จะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหน�ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 
หรือพื้นท่ีใดซ่ึงมีพื้นท่ีไม�เกินสองร.อยตารางเมตร  และมิใช�เป0นการขายของในตลาดจะต(องแจ(งต�อเจ(าพนักงาน
ท(องถ่ินตามแบบท่ีกําหนดไว(ท(ายเทศบัญญัตินี้  พร(อมเอกสารหลักฐานดังต�อไปนี้ 
   (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข(าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ   
   กรณีนิ ติบุคคล  ให(แนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสําเนา        
บัตรประจําตัวประชาชนของผู(แทนนิติบุคคล 
   (๒)  สําเนาทะเบียนบ(านผู(แจ(ง 
   (๓)  สําเนาทะเบียนบ(านสถานประกอบการ (กรณีสําเนาทะเบียนบ(านของ       
สถานประกอบการมิได(อยู�เลขท่ีเดียวกันกับที่ผู(ประกอบการอาศัยอยู�ให(นําทะเบียนบ(านของสถานประกอบการ
มาประกอบด(วย)   
   (๔)  สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือที่ดินท่ีใช(ประกอบการ  ในกรณี     
ที่มิได(เป0นเจ(าของกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือท่ีดินท่ีใช(ประกอบการต(องมีหนังสือยินยอมของเจ(าของอาคารหรือ
ที่ดินให(ประกอบกิจารตามท่ีขอรับใบอนุญาตได(  (ในกรณีเป0นการเช�า  ให(ใช(หนังสือสัญญาการเช�าพ้ืนท่ีหรือ
อาคาร) 
   (๕)  แผนผัง หรือแผนที่แสดงที่ตั้ง (โดยสังเขป) 
   (๖)  ใบมอบอํานาจ  (กรณีที่มีการมอบอํานาจ) 
   (๗)  หนังสือรับรองการแจ(งจัดตั้งสถานที่จําหน�ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร
ฉบับตัวจริง  (กรณีเสียค�าธรรมเนียมรายปZ) 
  เม่ือเจ(าพนักงานท(องถ่ินได(รับแจ(ง ให(ออกใบรับแจ(งแก�ผู(แจ(งเพื่อใช(เป0นหลักฐาน  ในการ
ประกอบกิจการตามที่แจ(งได(ชั่วคราวในระหว�างเวลาที่เจ(าพนักงานท(องถ่ินยังมิได(ออกหนังสือรับรองการแจ(ง 
  ให( เจ(าพนักงานท(อง ถ่ินตรวจการแจ(งให( ถูกต(องตามแบบที่ กําหนดในเทศบัญญัตินี้           
ตามวรรคหนึ่ง  ถ(าการแจ(งเป0นไปโดยถูกต(องให(เจ(าพนักงานท(องถ่ิน ออกหนังสือรับรองการแจ(งให(ผู(แจ(งภายใน
เจ็ดวันทําการ  นับแต�วันที่ได(รับแจ(ง 
 



-๑๒- 

  ในใบรับแจ(งหรือหนังสือรับรองการแจ(ง  เจ(าพนักงานท(องถ่ินจะกําหนดเงื่อนไขให(ผู(แจ(งหรือ  
ผู(ได(รับหนังสือรับรองการแจ(งปฏิบัติเป0นเฉพาะรายก็ได(  
  ในกรณีท่ีการแจ(งไม�ถูกต(องหรือไม�สมบูรณ,  ให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินแจ(งให(ผู(แจ(งทราบภายใน  
เจ็ดวันทําการนับแต�วันที่ได(รับแจ(ง  ถ(าผู(แจ(งไม�ดําเนินการแก(ไขให(ถูกต(องภายในเจ็ดวันทําการ  นับแต�วันที่
ได(รับแจ(งจากเจ(าพนักงานท(องถ่ิน  ให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินมีอํานาจสั่งให(การแจ(งของผู(แจ(งเป0นอันสิ้นผล         
แต�ถ(าผู(แจ(งได(ดําเนินการแก(ไขภายในเวลาที่กําหนดแล(ว ให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินออกหนังสือรับรองการแจ(ง     
ให(ผู(แจ(งภายในเจ็ดวันทําการ นับแต�วันที่ได(รับการแจ(ง  ซ่ึงมีรายละเอียดถูกต(องตามแบบที่กําหนดใน         
เทศบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 

  ข.อ ๒๖  ผู(ได(รับหนังสือรับรองการแจ(งต(องแสดงหนังสือรับรองการแจ(งไว(โดยเปDดเผย      
และเห็นได(ง�าย ณ สถานท่ีดําเนินกิจการตลอดเวลาท่ีดําเนินกิจการ 

  ข.อ ๒๗  ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ(งสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ      
ให(ผู(ได(รับหนังสือรับรองการแจ(งยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ(ง ภายในสิบห(าวันนับแต�วันที่ได(ทราบถึง
การสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไว(ท(ายเทศบัญญัติน้ี 
   การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือ รับรองการแจ( ง  ให( เป0นไป             
ตามหลักเกณฑ, วิธีการ และเงื่อนไขดังต�อไปนี้ 
   (๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจ(งสูญหาย  ให(ผู(ยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรอง    
การแจ(ง  สําเนาบันทึกการแจ(งความต�อพนักงานเจ(าหน(าท่ีแห�งท(องท่ี  ท่ีหนังสือรับรองการแจ(งสูญหายมาแสดง
ต�อเจ(าพนักงานท(องถ่ินประกอบด(วย 
     (๒)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจ(งถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให(ผู(ยื่น
ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ(งนําหนังสือรับรองการแจ(งเดิมเท�าที่เหลืออยู� มาแสดงต�อเจ(าพนักงาน
ท(องถ่ินประกอบด(วย  พร(อมเอกสารตามท่ีระบุไว(ในข(อ  ๒๕ (๑) (๒) (๓) (๔) 

  ข.อ ๒๘  เม่ือผู(แจ(งประสงค,จะเลิกกิจการ หรือโอนการดําเนินกิจการให(แก�บุคคลอ่ืนให(แจ(งให(
เจ(าพนักงานท(องถ่ินทราบด(วย 
  กรณีการโอนให(แนบเอกสารตามที่ระบุไว(ในข(อ  ๒๕  (๑) (๒) (๓) (๔) ประกอบ 

  ข.อ ๒๙  ในกรณีที่ผู(ดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามท่ีระบุไว(ในเทศบัญญัติน้ี  โดยมิได(แจ(ง
ต�อเจ(าพนักงานท(องถ่ิน  และเคยได(รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  เพราะเหตุ         
ที่ฝ\าฝUนดําเนินกิจการโดยมิได(แจ(งต�อเจ(าพนักงานท(องถ่ินมาแล(วครั้งหนึ่ง  ยังฝ\าฝUนดําเนินกิจการโดยมิได(แจ(งต�อ
เจ(าพนักงานท(องถ่ินต�อไป  ให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินมีอํานาจสั่งให(ผู(นั้นหยุดดําเนินกิจการไว(จนกว�าจะได(
ดําเนินการแจ(งต�อเจ(าพนักงานท(องถ่ิน  ถ(ายังฝ\าฝUนอีกให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินมีอํานาจสั่งห(ามการดําเนินกิจการ
นั้นไว(ตามเวลาที่กําหนดซ่ึงต(องไม�เกินสองปZก็ได( 
 
 
 
 



-๑๓- 

หมวดที่  ๖ 
ค�าธรรมเนียมและค�าปรับ 

  ข.อ ๓๐ ผู(ได(รับใบอนุญาตต(องเสียค�าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตรา  ที่กําหนดไว(
ท(ายเทศบัญญัติน้ี  ภายในสิบห(าวันหลังได(รับแจ(งเป0นหนังสือจากเจ(าพนักงานท(องถ่ิน สําหรับกรณีที่เป0นการ
ขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก 

กรณีการขอต�ออายุใบอนุญาต  ให(ดําเนินการยื่นคําร(องขอต�ออายุใบอนุญาตก�อนใบอนุญาต
สิ้นอายุ  พร(อมให(ชําระค�าธรรมเนียมในวันที่ยื่นคําร(องขอต�ออายุใบอนุญาต   

  ข.อ ๓๑ ผู(แจ(งต(องเสียค�าธรรมเนียมการแจ(งตามอัตราท่ีกําหนดไว(ท(ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มา
ยื่นคําขอแจ(ง  และภายในระยะเวลาสามสิบวันก�อนวันครบรอบปZของทุกปZตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการน้ัน    
ถ(ามิได(เสียค�าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ให(ชําระค�าปรับเพิ่มข้ึนอีกร(อยละยี่สิบของจํานวนค�าธรรมเนียม  
ที่ค(างชําระ เว(นแต�ผู(แจ(งจะได(บอกเลิกการดําเนินกิจการน้ันก�อนถึงกําหนดการเสียค�าธรรมเนียมคร้ังต�อไป 

  ในกรณีที่ผู(มีหน(าท่ีต(องเสียค�าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค(างชําระค�าธรรมเนียมติดต�อกัน     
เกินกว�าสองครั้ง ให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินมีอํานาจสั่งให(ผู( น้ันหยุดการดําเนินกิจการไว(จนกว�าจะได(เสีย
ค�าธรรมเนียมและค�าปรับจนครบจํานวน 
  ข.อ ๓๒ บรรดาค�าธรรมเนียมและค�าปรับตามเทศบัญญัตินี้ให(เป0นรายได(ของเทศบาลเมือง    
เขลางค,นคร 

หมวดที่ ๗ 
บทกําหนดโทษ 

 
  ข.อ ๓๓ ผู( ใดฝ\าฝUนหรือไม�ปฏิบัติตามเทศบัญญัติ น้ีต(องระวางโทษตามที่ กําหนดไว(ใน         
บทกําหนดโทษแห�งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

 

 

 

 

 

 





-๑๕- 

บัญชีอัตราค�าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
จัดตั้งสถานที่จําหน�ายหรือสะสมอาหาร 

แนบท"ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางค'นคร 
 

ลําดับที ่ ประเภท อัตราค�าธรรมเนียม
(บาท) 

 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
 

ให"จัดเกบ็ค�าธรรมเนียมตามพื้นที่ประกอบการดงัน้ี 
สถานท่ีใช�ประกอบการค�าที่มีพื้นท่ีนับตั้งแต!  ๒๐๐ – ๓๐๐  ตารางเมตร 
สถานท่ีใช�ประกอบการค�าที่มีพื้นท่ีนับตั้งแต!  ๓๐๑ – ๔๐๐  ตารางเมตร 
สถานท่ีใช�ประกอบการค�าที่มีพื้นท่ีนับตั้งแต!  ๔๐๑ – ๕๐๐  ตารางเมตร 
สถานท่ีใช�ประกอบการค�าที่มีพื้นท่ีนับตั้งแต!  ๕๐๑ – ๖๐๐  ตารางเมตร 
สถานท่ีใช�ประกอบการค�าที่มีพื้นท่ีนับตั้งแต!  ๖๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 
 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๑,๗๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 

 

บัญชีอัตราค�าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ"ง 
จัดต้ังสถานที่จําหน�ายอาหารหรือสะสมอาหาร 
แนบท"ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางค'นคร 

 
ลําดับที ่ ประเภท อัตราค�าธรรมเนียม

(บาท) 
 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 

ให"จัดเกบ็ค�าธรรมเนียมตามพ้ืนที่ประกอบการดงัน้ี 
พื้นที่ไม!เกิน  ๑๐    ตารางเมตร     
พื้นที่เกิน     ๑๐    ตารางเมตร  แต!ไม!เกิน   ๒๕     ตารางเมตร 
พื้นที่เกิน     ๒๕    ตารางเมตร  แต!ไม!เกิน   ๕๐     ตารางเมตร 
พื้นที่เกิน     ๕๐    ตารางเมตร  แต!ไม!เกิน   ๑๐๐   ตารางเมตร 
พื้นที่เกิน     ๑๐๐  ตารางเมตร  แต!ไม!เกิน   ๑๕๐   ตารางเมตร    
พื้นที่เกิน     ๑๕๐  ตารางเมตร  แต!ไม!เกิน   ๒๐๐   ตารางเมตร     
 

 
๑๕๐ 
๒๕๐ 
๓๐๐ 
๔๐๐ 
๕๐๐ 
๗๐๐ 

 
 
 

 
 
 



-๑๖-  
แบบคําร"องขออนุญาตประกอบกิจการ 

    เขียนที่........เทศบาลเมืองเขลางค0นคร.......... 
      วันที่............ เดือน ........................... พ.ศ. ................ 

เร่ือง ขออนุญาตประกอบกิจการ  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค0นคร 

  ข�าพเจ�า(นาย/นาง/นางสาว)................................................................ สัญชาติ ........................ 
อาศัยอยู!บ�านเลขท่ี .................. ชุมชน.....................................หมู!ที่ .................... ถนน ...................................... 
ตําบล............................................... อําเภอ............................................... จังหวัด ............................................ 
โทรศัพท0 ......................................................................... 

  มีความประสงค0จะขออนุญาตประกอบกิจการ สถานที่จําหน!ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  
ประเภท............................................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ....................ตารางเมตร 
ชื่อสถานประกอบการ.......................................................ตั้งอยู!เลขที่ ...........ชุมชน........................................... 
ถนน ...................................................ตําบล ................................................... อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 
โดยที่ข�าพเจ�ารับทราบเงื่อนไขต!างๆในเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางค0นคร  เรื่อง  สถานที่จําหน!ายอาหารและ
สถานท่ีสะสมอาหาร  แล�ว  และขอรับรองว!าข�อมูลท่ีข�าพเจ�าให�ไว�แก!เจ�าหน�าท่ี  เปAนความจริงทุกประการ 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
     (ลงชื่อ)...............................................................ผู�ยื่นคําร�อง 
             (...............................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๒๖๗  “ผู�ใดแจ�งให�เจ�าพนักงาน  ผู�กระทําการตามหน�าท่ี  จดข�อความอัน
เปAนเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ  ซ่ึงมีวัตถุประสงค0สําหรับใช�เปAนพยานหลักฐานโดยประการท่ีน!าจะเกิดความ
เสียหายแก!ผู�อื่นหรือประชาชน  ต�องระวางโทษจําคุกไม!เกินสามปIหรือปรับไม!เกินหกพันบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 



-๑๗- 

แบบคําขอรับใบอนุญาต / ต�ออายุใบอนุญาต 
  ประกอบกิจการ......................................................................................... 

  คําขอเลขท่ี......../.......... 
      (เจ�าหน�าที่กรอก)      เขียนที่.......เทศบาลเมืองเขลางค0นคร..... 
         วันที่............เดือน.........................พ.ศ. ............. 
 ๑. ข�าพเจ�า...................................................................................อายุ...............ปI  สัญชาติ.................... 
โดย....................................................................................................................ผู�มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม.......................................................................................................................................................          
อยู!บ�านเลขที่.....................................ตรอก/ซอย........................................ถนน............................................ 
ตําบล...............................................อําเภอเมืองลําปาง   จังหวัดลําปาง  
หมายเลขโทรศัพท0.................................................................................ผู�ขออนุญาต 
 ๒. พร�อมคําขอน้ีข�าพเจ�าได�แนบเอกสารหลักฐานต!างๆมาด�วยแล�วดังนี้ 

    �   สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข�าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ....................................) 

    �   สําเนาทะเบียนบ�านผู�ขออนุญาต 

    �   สําเนาทะเบียนบ�านสถานประกอบการ (กรณีสําเนาทะเบียนบ�านของสถานประกอบการมิได�อยู!
เลขท่ีเดียวกันกับที่ผู�ประกอบการอาศัยอยู!ให�นําทะเบียนบ�านของสถานประกอบการมาประกอบด�วย)   

    �   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปAนนิติบุคคล  พร�อมแสดงบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผู�แทนนิติบุคคล  (ในกรณีที่ผู�ขอรับใบอนุญาตเปAนนิติบุคคล) 

    �   หนังสือมอบอํานาจ  (ในกรณีที่เจ�าของกิจการไม!มายื่นขอรับใบอนุญาตด�วยตนเอง) 

    �   สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข�อง  (ถ�ามี) 

    �   ใบอนุญาตประกอบกิจการฉบับตัวจริง (กรณีการต!ออายุใบอนุญาต) 

    �   สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือท่ีดินที่ใช�ประกอบการ  ในกรณีท่ีมิได�เปAนเจ�าของ
กรรมสิทธิ์ในอาคารหรือที่ดินที่ใช�ประกอบการต�องมีหนังสือยินยอมของเจ�าของอาคารหรือท่ีดินให�ประกอบ
กิจการตามที่ขอรับใบอนุญาตได� (ในกรณีเปAนการเช!า  ให�ใช�หนังสือสัญญาการเช!าพ้ืนที่หรืออาคาร) 

    �   เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข�อง  (ถ�ามี) 
         ๑) ......................................................................................... 
         ๒) ......................................................................................... 
 ขอรับรองว!าข�อความในคําขอน้ีเปAนความจริงทุกประการ 

       (ลงชื่อ)..............................................ผู�ขออนุญาต 
               (.............................................) 



-๑๘- 
ส�วนของเจ"าหน"าที่ 

ใบรบัคําขอรับใบอนุญาต/ต�ออายุใบอนุญาต 
 

เลขท่ี........................................................ได�รับเร่ืองเม่ือวันที่................เดือน...........................พ.ศ. .................... 

ตรวจสอบแล�ว  เอกสารหลักฐาน  �   ครบ 

     �   ไม!ครบ  คือ 
          ๑) .................................................................................. 
          ๒) .................................................................................. 
          ๓) .................................................................................. 

     (ลงชื่อ)...................................................... 
             (.....................................................) 
             ตําแหน!ง....................................................... 
 

ส�วนของผู"รับใบอนุญาต 
ใบรบัคําขอรับใบอนุญาต/ต�ออายุใบอนุญาต 

เลขท่ี........................................................ได�รับเร่ืองเม่ือวันที่................เดือน...........................พ.ศ. .................... 

ตรวจสอบแล�ว  เอกสารหลักฐาน  �   ครบ 

     �   ไม!ครบ  คือ 
          ๑) .................................................................................. 
          ๒) .................................................................................. 
          ๓) .................................................................................. 

ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม!ครบทั้งหมดมายื่นต!อเจ�าพนักงานท�องถ่ินภายใน..............วัน  นับตั้งแต!
วันนี้เปAนต�นไป 

       (ลงชื่อ)...................................................... 
               (.....................................................) 
               ตําแหน!ง....................................................... 
 
 
 



-๑๙- 
แผนที่ต้ังสถานประกอบการโดยสังเขป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



-๒๐- 
-๒๔ 

           (ด�านหน�า) 
         เลขท่ี................../...................... 
 

ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่จําหน�ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
เทศบาลเมืองเขลางค'นคร 

 (๑) เจ�าพนักงานท�องถิ่นอนุญาตให�..............................................สัญชาติ...............อยู!บ�านเลขท่ี..............หมู!ท่ี..............
ตรอก/ซอย..................ถนน...................................ตําบล..........................อําเภอ..........................จังหวัด..................................
โทรศัพท0........................................................... 
 ชื่อสถานประกอบกิจการสถานท่ีจําหน!ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  ประเภท....................................................
โดยใช�ชื่อสถานประกอบกิจการว!า.......................................................................................ต้ังอยู!เลขท่ี................  หมู!ท่ี...............
ตรอก/ซอย...............ถนน....................................ตําบล...........................................อําเภอ......................จังหวัด..........................
โทรศัพท0..............................................มีพ้ืนท่ีประกอบการ........................ตารางเมตร 
ท้ังน้ีได�เสียค!าธรรมเนียมใบอนุญาตปIละ..............................บาท  (............................................................................................)  
ตามใบเสร็จรับเงิน  เล!มท่ี....................................ลงวันท่ี..............เดือน.....................................พ.ศ. ....................... 
 (๒) ผู�รับใบอนุญาตต�องปฏิบติัตามหลักเกณฑ0  วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางค0นคร  
เร่ือง  สถานท่ีจาํหน!ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ....................... 
 (๓) หากปรากฏในภายหลังว!าการประกอบกิจการท่ีได�รับอนุญาตน้ีเปAนการขัดต!อกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข�อง  โดยมิอาจ    
แก�ไขได�  เจ�าพนักงานท�องถิ่นอาจพิจารณาให�เพิกถอนการอนุญาตน้ีได� 
 (๔) ผู�รับใบอนุญาตต�องปฏิบติัตามเง่ือนไขเฉพาะดังต!อไปน้ีอีกด�วย  คือ 
       ๔.๑) ................................................................................................ 
       ๔.๒) ................................................................................................ 

 ใบอนุญาตฉบับน้ีออกให�เม่ือวันท่ี...................เดือน...................................................พ.ศ. ................... 
 ใบอนุญาตน้ีสิ้นอายุวันท่ี.................เดือน............................................................พ.ศ. .................... 

     (ลงชือ่) 
             (...................................................) 
               ตําแหน!ง.................................................... 
          เจ�าพนักงานท�องถิ่น 
 
 
 
 
คําเตือน (๑) ผู� รับใบอนุญาตต�องแสดงใบอนุญาตน้ีโดยเปPดเผยและเห็นง!าย ณ สถานประกอบกิจการตลอดเวลา                    

ท่ีประกอบกิจการ  หากฝRาฝSนมีโทษปรับไม!เกิน  ๕๐๐  บาท 
 (๒) หากประสงค0จะประกอบกิจการในปIต!อไปต�องยื่นคําขออนุญาตก!อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 



-๒๑- 
           (ด�านหลัง) 

รายการต�ออายุใบอนุญาตและเสียค�าธรรมเนียม 
วัน/เดือน/ปI วัน/เดือน/ปI ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

ท่ีออกใบอนุญาต ท่ีสิ้นใบอนุญาต เล!มท่ี เลขที่ วัน/เดือน/ปI เจ�าพนักงานท�องถ่ิน 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 



-๒๒- 
แบบคําขอแจ"ง 

จัดต้ังสถานที่จําหน�ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

คําขอเลขที่............................      เขียนที่...................................... 
        วันที่...........เดือน....................พ.ศ. ........ 
  ๑. ข�าพเจ�า................................................................อายุ............ปI  สัญชาติ............................. 
โดย.......................................................................................................................ผู�มีอํานาจลงนามแทนนิตบิคุคล  
ปรากฏตาม........................................................................................................................................................
อยู!บ�านเลขที่..............หมู!ที่...............ตรอก/ซอย.............................ถนน...........................................................
แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ.................................จังหวัด.........................................................
หมายเลขโทรศัพท0.......................................................ผู�ขอแจ�ง 
  ๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ......................................................ประเภท...................................
มีพื้นที่.........................ตารางเมตร  ตั้งอยู!เลขที่.............หมู!ที่...............ตําบล.....................อําเภอ........................
จังหวัด................................หมายเลขโทรศัพท0....................................................... 
  ๓. พร�อมคําขอน้ีข�าพเจ�าได�แนบเอกสารหลักฐานต!างๆมาด�วยแล�วดังนี้ 

    �   สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข�าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ....................................) 

    �   สําเนาทะเบียนบ�านผู�แจ�ง 

    �   สําเนาทะเบียนบ�านสถานประกอบการ (กรณีสําเนาทะเบียนบ�านของสถานประกอบการมิได�อยู!
เลขท่ีเดียวกันกับที่ผู�ประกอบการอาศัยอยู!ให�นําทะเบียนบ�านของสถานประกอบการมาประกอบด�วย)   

    �   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปAนนิติบุคคล  พร�อมแสดงบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผู�แทนนิติบุคคล  (ในกรณีที่ผู�ขอรับใบอนุญาตเปAนนิติบุคคล) 

    �   หนังสือมอบอํานาจ  (ในกรณีที่เจ�าของกิจการไม!มายื่นขอรับใบอนุญาตด�วยตนเอง) 

    �   สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข�อง  (ถ�ามี) 

    �   ใบอนุญาตประกอบกิจการฉบับตัวจริง (กรณีการต!ออายุใบอนุญาต) 

    �   สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือท่ีดินที่ใช�ประกอบการ  ในกรณีท่ีมิได�เปAนเจ�าของ
กรรมสิทธิ์ในอาคารหรือที่ดินที่ใช�ประกอบการต�องมีหนังสือยินยอมของเจ�าของอาคารหรือท่ีดินให�ประกอบ    
กิจการตามที่ขอรับใบอนุญาตได� (ในกรณีเปAนการเช!า  ให�ใช�หนังสือสัญญาการเช!าพ้ืนที่หรืออาคาร) 

    �   เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข�อง  (ถ�ามี) 
         ๑) ......................................................................................... 
         ๒) ......................................................................................... 
  ขอรับรองว!าข�อความในคําขอนี้เปAนความจริงทุกประการ 
       (ลงชื่อ)....................................................ผู�แจ�ง 
               (...................................................) 



-๒๓- 
ส�วนของเจ"าหน"าที่ 

ใบรับแจ"ง 

ชื่อสถานประกอบกิจการ.................................................................ประเภท.........................................................
มีพื้นที่.........................ตารางเมตร  ตั้งอยู!เลขที่...................หมู!ที่..............ตําบล......................อําเภอ..................
จังหวัด....................................หมายเลขโทรศัพท0................................................. 
เลขท่ี........................................ได�รับเร่ืองเม่ือวันท่ี...............เดือน.......................................พ.ศ. ..................... 

ตรวจสอบแล�ว  เอกสารหลักฐาน  �   ครบ 

     �   ไม!ครบ  ได�แก!............................................................................ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
        (ลงชื่อ)................................................... 
                (..................................................) 
        ตําแหน!ง................................................. 

ส�วนของผู"แจ"ง 
ใบรับแจ"ง 

ชื่อสถานประกอบกิจการ.................................................................ประเภท.........................................................
มีพื้นที่.........................ตารางเมตร  ตั้งอยู!เลขที่...................หมู!ที่..............ตําบล......................อําเภอ..................
จังหวัด....................................หมายเลขโทรศัพท0................................................. 
เลขท่ี........................................ได�รับเร่ืองเม่ือวันท่ี...............เดือน.......................................พ.ศ. ..................... 

ตรวจสอบแล�ว  เอกสารหลักฐาน  �   ครบ 

     �   ไม!ครบ  ได�แก!............................................................................ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
        (ลงชื่อ)................................................... 
                (..................................................) 
        ตําแหน!ง................................................. 

 
 



-๒๔- 
 
 
 
 

          เลขท่ี........../............. 
หนังสือรับรองการแจ"ง 

จัดต้ังสถานที่จําหน�ายอาหารหรือสะสมอาหาร 

 (๑) เจ�าพนักงานท�องถ่ินออกหนังสือรับรองการแจ�งให�............................................สัญชาติ...........................
อยู!บ�านเลขท่ี...............หมู!ท่ี..........ตําบล..................................อําเภอ...................................จังหวัด....................
หมายเลขโทรศัพท0............................................................... 
 ชื่อสถานประกอบกิจการ........................................ประเภท........................มีพ้ืนท่ี.................ตารางเมตร  
ตั้งอยู!เลขท่ี.............หมู!ท่ี...........ตําบล................................อําเภอ...........................จังหวัด...................................
หมายเลขโทรศัพท0..................................................... 
เสียค!าธรรมเนียมปIละ.........................................บาท (.............................................................................................)  
ตามใบเสร็จรับเงิน  เลขท่ี............................ลงวันท่ี............................................................. 
 (๒) ผู� รับหนังสือรับรองการแจ�งต�องปฏิบัติตามหลักเกณฑ0  วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในเทศบัญญัติ   
เทศบาลเมืองเขลางค0นคร  เร่ือง  สถานท่ีจําหน!ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  .................... 
 (๓) ผู�รับใบอนุญาตต�องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต!อไปน้ีอีกด�วย  คือ 
      ๓.๑) ........................................................................................ 
      ๓.๒) ........................................................................................ 
 (๔) หนังสือรับรองการแจ�งฉบับน้ีออกให�เม่ือวันท่ี..........เดือน............................พ.ศ. ............... 
 
 
      (ลงช่ือ).................................................... 
              (..................................................) 
      ตําแหน!ง.................................................. 
             เจ�าพนักงานท�องถ่ิน 
 
 
 
คําเตือน (๑) ผู�รับหนังสือรับรองการแจ�งต�องแสดงหนังสอืรับรองการแจ�งน้ีไว�โดยเปPดเผยและเห็นได�ง!าย ณ สถานประกอบ
กิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝRาฝSนมีโทษปรับไม!เกิน  ๕๐๐  บาท 
 (๒) ผู�รับหนังสือรับรองการแจ�งต�องเสียค!าธรรมเนียมต!อราชการส!วนท�องถิ่นทุกปIตามกําหนดเวลา  หากฝRาฝSนจะต�อง
เสียค!าปรับเพ่ิมอีกร�อยละย่ีสบิของค!าธรรมเนียมท่ีค�างชําระ 

 



-๒๕- 
           (ด�านหลัง) 

รายการเสียค�าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ"ง 
วัน/เดือน/ปI วัน/เดือน/ปI ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

ท่ีออกใบอนุญาต ท่ีสิ้นใบอนุญาต เล!มท่ี เลขที่ วัน/เดือน/ปI เจ�าพนักงานท�องถ่ิน 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 

 


