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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าพูน 

เร่ือง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ. 2540 

………………… 

หลักการ 

  ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าพูน ว่าด้วยสถานที่จ าหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร 

เหตุผล 

  โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การออก

ใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและ

สถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของใน

ตลาด แบบหนังสือรับรองการแจ้ง การจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ

พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด แบบหนังสือรับรองการแจ้ง 

อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตลอดจนหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์

ในการควบคุมหรือก ากับดูแลสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว 

มาตรา 40 มาตรา 48 มาตรา 54 มาตรา 58 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536 ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. 2535 

ประกอบกับมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม โดยมาตรา 5 แห่ง

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2510 บัญญัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 

 

 

 

 



 

 

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าพูน 

เร่ือง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ. 2540 

…………………… 

 โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าพูน ว่าด้วยสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่

สะสมอาหาร  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม โดย
มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2510  ประกอบกับมาตรา 40 มาตรา 48 มาตรา 54 
มาตรา 55 มาตรา 58 และมาตรา63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบาลเมืองล าพูน  
โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองล าพูน  และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูนจึงตรา
เทศบัญญัติขึ้นไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าพูน เร่ือง สถานที่จ าหน่ายอาหาร

และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2540” 

  ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองล าพูน เมื่อได้ประกาศโดยเปิดเผยที่

ส านักงานเทศบาลเมืองล าพูนแล้ว 7 วัน 

  ข้อ 3 นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นต้นไป ให้ยกเลิก 

   (1)  เทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าพูน เร่ือง การจ ากัดเวลาจ าหน่ายอาหารปรุงส าเร็จ  
                                          พ.ศ. 2495 
   (2)  เทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าพูน เร่ือง การควบคุมการค้าอาหารและน้ าแข็งใน 
                                          สถานที่เอกชน พ.ศ. 2486 
   (3)  เทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าพูน เร่ือง การควบคุมการค้าอาหารและน้ าแข็งใน 
                                          สถานที่เอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2495 
   (4)  เทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าพูน เร่ือง การควบคุมการค้าอาหารและน้ าแข็งใน 
                                          สถานที่เอกชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2506 
   (5)  เทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าพูน เร่ือง การควบคุมการค้าอาหารและน้ าแข็งใน 
                                          สถานที่เอกชน (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2516 



 

 

   (6)  เทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าพูน เร่ือง การควบคุมการค้าอาหารและน้ าแข็งใน 
                                          สถานที่เอกชน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2529 
  บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
เทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
  “อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้ าจุนชีวิต ได้แก่ 
  (1)  วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท หรือยาเสพ
ติดให้โทษ ตามกฎหมายหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี 
  (2)  วัตถุที่มุ่งหมายส าหรับใช้หรือเป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารรวมถึงวัตถุ เจือปน
อาหาร สี และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส 
  “สถานที่จ าหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทาง
สาธารณะที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนเสร็จ และจ าหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที 
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้ส าหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือน าไปบริโภคที่อื่นก็
ตาม 
  “สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทาง
สาธารณะที่จัดไว้ส าหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสด หรือของแห้ง หรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใดๆ
ซึ่งผู้ซื้อต้องน าไปท า ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 
  “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจาระหรือปัสสาวะและหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่ง
โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
  “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่
ใส่อาหาร เถ้า มูลฝอย หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงส่ิงใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น 
  “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือสัญจรได้ 
  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงานหรือที่สร้างขึ้น
อย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ 
  “ตลาด”  หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจ าหน่ายสินค้า
ประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสดประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย 
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้
ส าหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมหรือจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ าหรือเป็นประจ าหรือเป็นคร้ัง
คราวหรือตามวันที่ก าหนด 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน 



 

 

  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เ จ้าพนักงานซึ่งได้ รับการแต่งตั้ งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเทศบัญญัตินี้ 
  ข้อ 5  ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ
พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากสถานที่
ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 
  ข้อ 6 ความในข้อ 5 มิใช้บังคับแก่การประกอบการ ดังนี้ 
                                      (1) การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
                                      (2) การขายของในตลาด 
                                      (3) การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
  ข้อ 7 ผู้จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสามอาหาร ต้องจัดสถานที่ให้ถูกต้อง
ด้วยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ ดังต่อไปนี้ 
   ก. สถานที่สะสมอาหาร 

(1) ไม่ตั้งอยู่ในบริเวณที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(2)  พื้นท าด้วยวัตถุถาวร ท าความสะอาดง่าย 
(3)  จัดให้มีระบบการระบายน้ าอย่างเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะตาม  
      เกณฑ์มาตรฐานที่เทศบาลเมืองล าพูนก าหนด 
(4) จัดให้มีแสงสว่างและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  
      ตามเกณฑ์มาตรฐานที่เทศบาลเมืองล าพูนก าหนด 
(5)  อาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนน ามาปรุงหรือเก็บ การเก็บอาหารประเภท 
      ต่างๆต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วนอาหารเป็นประเภท เนื้อสัตว์ดิบเก็บในอุณหภูมิ 
      ที่ไม่สูงกว่า 7.2 อาศาเซลเซียล 
(6)  อาหารที่ปรุงส าเร็จแล้ว เก็บภาชนะที่สะอาดมีการปกปิดวางสูงจากพื้นที่อย่าง 
      น้อย 60 เซนติเมตร 
(7)  น้ าแข็ง น้ าดื่มทุกชนิดที่จะน ามาบริโภค ต้องด าเนินการให้สะอาดและถูก 
      สุขลักษณะ เก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด ใช้น้อย 60 เซนติเมตร และต้องไม่ 
      มีสิ่งของอย่างอื่นแช่รวมไว้ 
(8)  ผู้ประกอบการต้องผ่านการตรวจสุขภาพว่าไม่เป็นโรคติดต่อที่น่ารังเกียจ และ 
      ผ่านการทดสอบความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร 
 
 



 

 

(9)     สถานที่จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่จัดให้มีการเล่นดนตรีหรือใช้เครื่อง   
         ขยายเสียงเป็นประจ าต้องมีอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ควบคุมเสียงให้มิดชิดมิ   
         ให้ก่อเหตุร าคาญหรือมิให้ใช้เครื่องขยายเสียงดังเกินกว่าที่เจ้าพนักงาน 
         ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นชอบ 
(10)   ล้างภาชนะด้วยน้ ายาล้างภาชนะ และล้างด้วยน้ าสะอาด 2 ครั้ง หรือล้างด้วย   
         น้ าไหลและที่ล้างภาชนะต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 
(11)   เขียงและมีดต้องมีสภาพดี แยกใช้ระหว่างเนื้อสุกเนื้อสัตว์ดิบและผักผลไม้ 
(12)   ช้อนส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาด หรือวางเป็น 
         ระเบียบในภาชนะที่สะอาดและต้องมีการปกปิด เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 
         60 เซนติเมตร 
(13)   ขยะและน้ าเสียทุกชนิด ต้องก าจัดด้วยวิธีถูกหลักสุขาภิบาล จัดให้มีระบบ      
         บ าบัดน้ าเสีย และหรือบ่อดักไขมันตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน 
         สาธารณสุข พนักงานเจ้าหน้าที่ และค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(14)   ห้องส้วมส าหรับผู้บริโภค และผู้สัมผัสอาหารต้องสะอาดมีอ่างล้างมือที่ใช้        
         ในการได้ดี และมีสบู่ใช้ตลอดเวลา 
(15)   ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อนที่ 
         สะอาด สวมหมวก หรือเน็ทคลุมผม 
(16)   ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือให้สะอาด ก่อนเตรียมปรุงประกอบจ าหน่าย  
         อาหารทุกครั้ง ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงส าเร็จแล้วทุกชนิด 
(17)   ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือ ต้องปกปิดแผลให้มิดชิด หลีกเลี่ยงการ 
         ปฏิบัติงานที่โอกาสสัมผัสอาหาร 
(18)   ผู้สัมผัสอาหารที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถติดต่อไปยังผู้บริโภค โดยมีน้ า 
         และอาหารเป็นสื่อให้หยุดปฏิบัติงานจนกว่าจะรักษาให้หายขาด         
(19)   จัดให้มีการป้องกันอันตรายแก่สุขภาพ รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญ 
         เนื่องจากการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร 
(20)   ในกรณีที่มีผ้าเช็ดหน้าให้บริการ ต้องท าให้สะอาดและผ่านความร้อนฆ่าเช้ือ 
         โรคหรือกรรมวิธีอื่นใดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
(21)   จัดให้มีน้ าสะอาดไว้ให้เพียงพอ 
(22)   ใช้ภาชนะหรือวัตถุที่สะอาด ปลอดภัยส าหรับการปรุง ใส่หรือห่ออาหาร  
         หรือน้ าแข็งโดยรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ         
 
 



 

 

(23)   ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน 
         สาธารณสุข พนักงานเจ้าหน้าที่ และค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ง  
         ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งของเทศบาลเมืองล าพูน 

  ข้อ 8 อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบการต้องมีหลักฐานแสดงว่าสามารถใช้ประกอบการ
นั้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
  ข้อ 9 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจผ่อนผันให้ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับหนังสือรับรอง  
การแจ้ง งดเว้น การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อ 7 และข้อ 8 เพียงเท่าที่เห็นสมควรหรือจะ
เปลี่ยนแปลงอย่างใดเพื่อให้เหมาะสมแก่กิจการซึ่งให้ควบคุมนั้น ทั้งนี้การผ่อนผันนั้นต้องไม่เป็นเหตุผล
กระทบเทือนถึงสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  ข้อ 10 ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องดูแลรักษาสถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
   (1)  รักษาสถานที่ให้สะอาดอยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการป้องกันและก าจัดสัตว์น า   
                                          โรค 
   (2)  ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไม่ให้เป็น 
                                          ที่เพาะพันธ์ุแมลงและสัตว์น าโรคได้ ต้องมีการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ 
                                          ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
   (3)  รักษาส้วมให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอยู่เสมอ 
   (4)  จัดสิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาให้สะอาด 
                                          อยู่เสมอ   
   (5)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน 
                                          สาธารณสุข พนักงานเจ้าหน้าที่ และค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ง ระเบียบ  
                                          ข้อบังคับและค าสั่งของเทศบาลเมืองล าพูน 
  ข้อ 11 ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร 
ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร กรรมวิธีการจ าหน่าย ประกอบท า ปรุง เก็บ 
รักษาอาหาร ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์น้ าใช้และของใช้อื่นๆ รวมทั้งสุขลักษณะส่วนบุคคล
ของผู้จ าหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหาร และผู้ใช้บริการ ดังที่ก าหนดไว้ตามข้อ 7 ข. 
  ข้อ 12 ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องไม่เป็นโรคติดต่อและไม่
จ้างหรือให้บุคคลที่ป่วย หรือมีเหตุควรเช่ือว่าเป็นโรคติดต่อ จ าหน่าย ท าประกอบ ปรุง เก็บอาหาร 
  ข้อ 13 ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารซึ่งมีพื้นที่เกิน 
สองร้อยตารางเมตร ให้ย่ืนค าขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบเงื่อนไขพร้อมด้วยหลักฐาน
ต่างๆ ที่เทศบาลเมืองล าพูนก าหนดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 



 

 

  ในกรณีสถานที่ตามวรรคหนึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งตามแบบพร้อมหลักฐานต่างๆ เช่น เดียวกับที่ก าหนดไว้ในวรรค
หนึ่งก่อนจัดต้ัง เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้งให้ออกใบรับแจ้งการจัดตั้งสถานที่แก่ผู้แจ้งตามแบบ เพื่อ
ใช้เป็นหลักฐานในการประกอบกิจการที่แจ้งเป็นการช่ัวคราวในระหว่างที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออก
หนังสือรับรองการแจ้งให้ตามที่ขอ 
  ข้อ 14 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของค าขอ
อนุญาตแล้ว ปรากฏว่า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ให้ออกใบอนุญาตหรือมี
หนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบกรณีที่ไม่อาจออกใบอนุญาตได้ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 
  แต่ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวม
ความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ทั้งหมดแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน
และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ให้ส่งค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง หรือความ
ไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 
  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคร้ัง คร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน 
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งรายการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคร้ังให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดตาม
วรรคหนึ่งหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้นแล้วแต่กรณี 
  ข้อ 15 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบการแจ้งแล้ว ปรากฏว่าถูกต้องตามแบบที่
ก าหนดไว้ให้ออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง 
  ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะก าหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้ง
หรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งการปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 
  กรณีการแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบในเจ็ดวัน
ท าการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล ถ้าผู้แจ้งได้
ด าเนินการแก้ไขภายในเวลาที่ก าหนดแล้วให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายใน
เจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง 
  ข้อ 16 ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งต้องช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้ 
ภายในก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ได้รับอนุญาต ผู้แจ้ง ผู้แทน หรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้ได้รับใบอนุญาต
หรือผู้แจ้งแล้วแต่กรณีได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมิได้ช าระค่าธรรมเนี ยมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องช าระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิงของจ านานค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้
ได้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการด า เนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการที่จะต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว 



 

 

  ถ้าผู้จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ค้างช าระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่าสองคร้ัง เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 
  ข้อ 17 ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ต้องแสดงใบอนุญาตหรือ
หนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร 
  ข้อ  18 เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตจะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ย่ืนค าขอตามแบบและเงื่อนไข
พร้อมด้วยหลักฐานที่เทศบาลเมืองล าพูนก าหนดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ย่ืนค า
ขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่น จะสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาตการพิจารณาต่อใบอนุญาตให้ปฏิบัติตาม ข้อ 14 
  ข้อ 19 ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ช าระค่าธรรมเนียมเป็นรายปีนับแต่วันออก
หนังสือรับรองการแจ้ง หรือวันครบก าหนดช าระค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 
  ข้อ 20 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
  ข้อ 21 เมื่อ ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ไม่ประสงค์จะ
ประกอบการต่อไปหรือโอนกิจการให้แก่บุคคลอื่น ให้ย่ืนค าร้องบอกเลิกการด าเนินการ หรือโอนกิจการต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ข้อ 22 หากผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งความประสงค์จะแก้ไข
รายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งให้ย่ืนค าร้องขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ข้อ 23 ปรากฏว่าใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดใน
สาระส าคัญ ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งแล้วแต่กรณีจะต้องย่ืนค าขอต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งใหม่ ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญแล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 
   (1)  เอกสารแจ้งความต่อสถานีต ารวจ กรณีการสูญหายหรือถูกท าลาย 
   (2)  ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิม กรณีช ารุดในสาระส าคัญ 
  ข้อ 24 การออกใบแทบใบอนุญาต หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งใหม่ให้พนักงาน
ท้องที่ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังนี้ 
   (1)  การออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้ประทับตรา 
                                          สีแดง ค าว่า “ใบแทน” ก ากับไว้ด้วยและให้มีวัน เดือน ปีที่ออกใบแทน พร้อมทั้ง 
                                            ลงลายมือช่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                                         ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 
    
 
 



 

 

(2) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิมระบุสาเหตุ 
                                          การสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญของใบอนุญาตหรือหนังสือ 
                                          รับรองการแจ้งเดิมแล้วแต่กรณี และเล่มที่ เลขที่ ปี พ.ศ. ของใบแทนใบอนุญาต 
                                          หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง 
  ข้อ 25 ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารให้อาคารหรือพื้นที่ที่ไม่
เกินสองร้อยเมตร โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเคยได้รับโทษในความผิดนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง  
ยังฝ่าฝืนด าเนินการโดยมิได้แจ้งต่อเข้าพนักงานท้องถิ่นต่อไปนั้น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้น
หยุดด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ด าเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามข้อ 13 วรรคสอง ถ้ายังฝ่าฝืนอีก
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังห้ามการด าเนินการนั้นไว้ตามเวลาที่ก าหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปี 
  ข้อ 26 เพื่อปฏิบัติการให้ไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเทศบัญญัติ

นี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิน่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข และพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจดังนี้ 

(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค าหรือข้อเท็จจริง หรือท าค าชี้แจงเป็น   

หนังสือหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใด เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการ

พิจารณา 

(2) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและ 

      พระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการเพื่อตรวจสอบ หรือควบคุมให้เป็นไปตาม 

      เทศบัญญัตินี้ หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณะสุข พ.ศ. 2535 ในการนี้  

      ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริง หรือเรียกหนังสือรับการแจ้งหรือหลักฐานที่ 

      เกี่ยวข้องจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น 

(3) แนะน าให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติให้ถูกต้องตาม 

เงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง หรือตามเทศบัญญัตินี้ หรือ

ตามพระราชบัญญัติการสาธรณสุข พ.ศ. 2535  

(4) ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน  

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินคดี หรือเพื่อน าไปท าลายในกรณีที่จ าเป็น 

(5) เก็บหรือน าสินค้าหรือสิ่งของใดๆ ที่สงสัยจะไม่ถูกสุขลั กษณะหรือจะ

ก่อให้เกิดเหตุร าคาญจากอาคารหรือสถานที่ใดๆ เป็นปริมาณตามสมควร เพื่อ

เป็นตัวอย่างในการตรวจสอบ ตามความจ าเป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคา 



 

 

ข้อ 27 หากผู้จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ก าหนดไว้

เกี่ยวกับการด าเนินการนั้น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้ด าเนินกิจการนั้นแก้ไขหรือ

ปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าผู้ด าเนินการกิจการไม่แก้ไข หรือถ้าการด าเนินกิจการนั้นจะก่อให้เกิด

หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า จะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินกิจการไว้ทันทีเป็นการช่ัวคราวจนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้า

พนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้ 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้ก าหนดระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งไว้ไม่น้อยกว่า

เจ็ดวัน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีค าสั่งให้หยุด าเนินกิจการทันที 

ข้อ 28 ถ้าเจ้าพนักงานสาธารสุข ตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้อง หรือมีการกระท าใดๆที่ฝ่าฝืน

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ ในอันที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะ

ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพประชาชน หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของ

ประชาชนส่วนรวม ซ่ึงสมควรจะด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข มีอ านาจ

ออกค าสั่งให้ผู้กระท าการไม่ถูกต้อง หรือฝ่าฝืนดังกล่าวแก้ไขหรือระงับเหตุนั้น หรือด าเนินการใดๆ 

เพื่อแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นได้ตามสมควร แล้วแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ 

ข้อ 30 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับ

ใบอนุญาต 

(1)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้ง แต่สองคร้ังขึ้นไป และมีเหตุจะต้องถูกสั่งพักใช้   

      ใบอนุญาตอีก 

(2)  ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่า ได้กระท าความผิดตาม 

                                                พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ 

 

 

 

 



 

 

(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติกรสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

                                          กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือ 
                                          เทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่ก าหนด ไว้เกี่ยวกับการ 
                                          ประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาต และการไม่ปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิด 
                                          อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความ 
                                          เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการ ด ารงชีพของประชาชน 

ข้อ 31 การแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามข้อ 15 และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม 

ข้อ 15 ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้แจ้งหรือผู้ด าเนินการทราบ 

การแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรมข้อ 16 ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาต 

ผู้แทน หรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้ได้รับใบอนุญาตทราบ 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ผู้จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

หยุดด าเนินกิจการ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้

ผู้ด าเนินการ และให้ถือผู้นั้นได้ทราบหนังสือ ต้ังแต่เวลาที่หนังสือไปถึง หรือวันปิดหนังสือแล้วแต่

กรณี 

ในกรณีที่ได้พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือดังกล่าว ให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้

ปิดหนังสือนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนา หรือส านักท าการงานของผู้ต้องรับหนังสือ 

และให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบหนังสือ ต้ังแต่เวลาที่หนังสือไปถึง หรือวันปิดหนังสือแล้วแต่กรณี 

ข้อ 32 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการ ที่ถูกเพิก 

ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนวกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ 33 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีค าสั่ง ตาม ข้อ 15 วรรคสาม , ข้อ 16 วรรคสอง , ข้อ 25 ,  

ข้อ 27 หรือมีค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตตามข้อ 14 หรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ 18 หรือเพิก

ถอนใบอนุญาต ตามข้อ 30 หรือในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีค าสั่งตามข้อ 28 ถ้าผู้ได้รับค าสั่งพอใจ

ค าสั่งดังกล่าว ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่

ทราบค าสั่งการอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค าสั่ง เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข จะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามค าสั่งนั้นไว้ช่ัวคราว 

 

 

 



 

 

ค าสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นที่สุด 

ข้อ 34 ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซ่ึงมีพื้นที่เกินสองร้อย 

ตารางเมตร โดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามมาตรา 72 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 

ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้องเมตร  

โดยไม่มีหนังสือรับรองการแจ้ง มีความผิดตามมาตรา 72 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ. 2535 

 ข้อ 35 ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติ ข้อ 7 และข้อ 10  มีความผิดตามมาตรา 73 วรรคแรก แห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติ ข้อ 8 , ข้อ 11 และข้อ 12 มีความผิดตามมาตรา 73 วรรคสอง แห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 ข้อ 36 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไม่ยอมแจ้งข้อเท็จหรือไม่ส่งเอกสารหรือ

หลักฐาน หรือขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้า

พนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  ตามเทศบัญญัติข้อ 26 มีความผิดตามมาตรา 79 แห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 ข้อ 37 ผู้จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหรหรือสถานที่สะสมอาหาร ผู้ใดด าเนินกิจการใน

ระหว่างที่มีค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดด าเนินกิจการ หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น ตามเทศบัญญัติตาม ข้อ16 วรรคสอง , ข้อ 25หรือข้อ 27 โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร มี

ความผิดตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 ข้อ 38 ผู้ใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามเทศบัญญัติข้อ 28โดยไม่มีเหตุ

หรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีความผิดตามมาตรา 81 

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 ข้อ 39 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติ ข้อ 17 หรือข้อ 23 มีความผิดตามมาตรา 82 แห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 ข้อ 40 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติ ข้อ 17 หรือข้อ 23 มีความผิดตามมาตร 83 แห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 ข้อ 41 ผู้รับใบอนุญาตผู้มดด าเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต มีความผิดตาม

มาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 



 

 

 ข้อ 42 ผู้รับใบอนุญาตตั้ง หรือใช้สถานที่เอกชนเป็นสถานที่จ าหน่ายอาหรหรือสถานที่

สะสมอาหาร ก่อนวันใช้เทศบัญญัตินี้ ให้ผู้นั้นยังคงประกอบกิจการนั้นต่อไปเสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต

หรือเป็นผู้ที่ได้รับแจ้งและได้รับหนังสือรับรองการแจ้งตามเทศบัญญัตินี้แล้ว แต่เมื่อใบอนุญาตดังกล่าวสิ้น

อายุและผู้นั้นยังคงประสงค์จะด าเนินกิจการต่อไป ผู้นั้นจะต้องมาด าเนินการขอรับใบอนุญาตหรือแจ้งตาม

เทศบัญญัตินี้ก่อนด าเนินการ 

 ข้อ 43 ให้ใช้แบบพิมพ์ต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติดังต่อไปนี้ 
(1)  ค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ให้ 
      ใช้แบบ สอ.1 
(2)  ค าขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่ 
      สะสมอาหาร ให้ใช้แบบ สอ.2 
(3)  ใบรับแจ้งการจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ให้ใช้ 
      แบบ สอ.3 

  (4)  ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร ให้ใช้แบบ สอ.4 
  (5)  ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร ให้ใช้แบบ สอ.5 
  (6)  ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร ให้ใช้แบบ สอ.6 
  (7)  ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร ให้ใช้แบบ สอ.7 
  (8)  ค าขอต่ออายุใบอนุญาตหรือขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งเพื่อจัดตั้ง 
                              สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ให้ใช้แบบ สอ.8 
  (9)  ค าร้องขออนุญาตต่างๆ ให้ใช้แบบ สอ.9 

 ข้อ 44 ให้นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้อ านาจ

ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

   ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2540 

     ประภัสร์   ภู่เจริญ 

           (นายประภัสร์   ภู่เจริญ) 

  อนุมัติ      นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน 

สิทธิพร   เกียรติศิริโรจน์ 

     (นายสิทธิพร   เกียรติศิริโรจน์) 

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน 

            ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน 



 

 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 

การออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ล าดับที ่ ประเภท จ านวนเงิน/ป ี

1. 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
 
 

สถานที่สะสมอาหาร หรือสถานที่จ าหน่ายอาหารประเภทบรรจุกระป๋อง ขวด 
หรือภาชนะอย่างอื่นเพื่อมิให้เสียง่าย สถานที่ขาย ท า ประกอบ ปรุง สะสม
อาหารหรือน้ าแข็ง ไม่ว่าส าหรับผู้ซื้อบริโภคในหรือนอกสถานที่ สถานที่
สะสมเคร่ืองดื่ม ขายเคร่ืองดื่ม สถานที่สะสมและขายเนื้อสด ปลาสด ไก่สด 
ผักสด ของหมักของดอง ของช าทุกชนิด ผลไม้ต่างๆ ไมว่าจะจัดตั้งอยู่ใน 
บริเวณโรงแรม บริเวณสถานที่ขนส่ง ภัตตาคาร สถานที่ อาบอบนวดและ
ห้องอาหาร คอฟฟี่ชอฟ 
1.1 มีพื้นที่ไม่เกิน10 ตารางเมตร 
1.2 มีพื้นที่เกิน 10-25 ตารางเมตร 
1.3 มีพื้นที่เกิน 25-50 ตารางเมตร 
1.4 มีพื้นที่เกิน 50-15 ตารางเมตร 
1.5 มีพื้นที่เกิน 150-200 ตารางเมตร 
สถานที่ของเอกชนที่จัดต้ังเป็นโรงท าน้ าแข็ง หรือสะสมอาหารไว้เพื่อการค้า 
2.1 มีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางเมตร 
2.2 มีพื้นที่เกิน 25-50 ตารางเมตร 
สถานที่สะสมอาหาร หรือสถานที่จ าหน่ายอาหารประเภทบรรจุกระป๋อง ขวด
หรือภาชนะอย่างอื่นเพื่อมิให้เสียง่าย สถานที่ขาย ท า ประกอบ ปรุง สะสม 
อาหารหรือของแข็ง ไมว่าส าหรับผู้ซื้อบริโภคในหรือนอกสถานที่ สถานที่
สะสมเคร่ืองดื่ม ขายเคร่ืองดื่ม สถานที่สะสมและขายเนื้อสด ปลาสด ไก่สด  
ผักสด ของหมักของดอง ของช าทุกชนิด ผลไม้ต่างๆ ไม่ว่าจะจัดตั้งอยู่ใน
บริเวณโรงมหรสพ บริเวณโรงแรม บริเวณสถานีขนส่ง ภัตตาคาร สถานที่ 
อาบอบนวดและห้องอาหาร คอฟฟี่ชอฟ 
3.1 มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรขึ้นไป 
3.2 มีพื้นที่เกิน 250-300 ตารางเมตร 
3.3 มีพื้นที่เกิน 300 ตารางเมตร 
สถานที่ของเอกชนที่จัดต้ังเป็นโรงท าน้ าแข็ง หรือสะสมอาหารไว้เพื่อการค้า  
4.1 มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรขึ้นไป 
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                                                                                                                                                         แบบ สอ. 1 

ค าขอรับใบอนุญาต 

จัดต้ังสถานที่จ าหน่าย อาหาร หรอืสถานที่สะสมอาหาร 

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

  ข้าพเจ้า (  ) บุคคลธรรมดา (  ) นิติบุคคล ช่ือ.......................................................................... 
อายุ............ปี สัญชาติ................เลขประจ าตัวประชาชนเลขที่.............................................อยู่บ้าน/ส านักงาน 
เลขที่........................ซอย...........................ถนน........................................ต าบล..................อ าเภอ.................. 
จังหวัด............................โทรศัพท์..............................ขอย่ืนค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร 
หรือสถานที่สะสมอาหาร............................................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี ้
  1.สถานที่ชื่อ……………………………………….…เพื่อจ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 
(ระบุชนิด หรือประเภทของอาหาร).................................................................................................................. 
  2. สถานที่ตั้งเลขที่............ซอย....................................ถนน.......................ต าบล.................. 
อ าเภอ.................จังหวัด...............โทรศัพท์................จ านวนพื้นที่ประกอบการ............................ตารางเมตร 

 3. ผู้จัดการสถานที่แห่งนี้คือ................................................................อายุ..................ปี 
สัญชาติ.............อยู่บ้านเลขที่.......ซอย.........ถนน................................................................หมู่ที่....................  
ต าบล..........................อ าเภอ...................จังหวัด..................................โทรศัพท์.............................................. 
  4. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆมาด้วยแล้วคือ 
     4.1 ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ประกอบการหากเป็นนิติบุคคลให้น าส าเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบด้วย 
     4.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
     4.3 หลักฐานแสดงว่าอาการนั้นสามารถใช้ประกอบการโดยถูกต้องตรงกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร 
     4.4 กรณีเจ้าของไม่สามารถย่ืนค าขอด้วยตนเองได้ให้ผู้รับมอบอ านาจหนังสือมอบอ านาจ
ที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมบัตรประจ าของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจมาแสดง 
     4.5 แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งสถานประกอบการ 
 

 

        ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

                 (ลงช่ือ)..................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 

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

แผนที่สังเขป 



 

 

                                                                                              แบบ สอ. 2 

ค าขอรับใบอนุญาต 
จัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานทีส่ะสมอาหาร 

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

  ข้าพเจ้า (  ) บุคคลธรรมดา (  ) นิติบุคคล ช่ือ.......................................................................... 
อายุ...........ปี สัญชาติ..............เลขประจ าตัวประชาชนเลขที่................................................อยู่บ้าน/ส านักงาน 
เลขที่..............ซอย......................................ถนน...................ต าบล......................................อ าเภอ.................. 
จังหวัด.......................โทรศัพท์...........................ขอย่ืนค าขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่าย 
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร.................................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี ้

1. สถานที่ชื่อ................................................. เพื่อจ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร (ระบุ 
ชนิด หรือประเภทของอาหาร).......................................................................................................................... 

2. สถานที่ตั้งเลขที่............ซอย.................ถนน.......................................ต าบล................... 
อ าเภอ………….จังหวัด...................โทรศัพท์...............จ านวนพื้นที่ประกอบการ.........................ตารางเมตร 

3. ผู้จัดการสถานที่แห่งนี้คือ.....................................................................อายุ..................ปี 
สัญชาติ....................อยู่บ้านเลขที่..................ซอย..................ถนน.......................................หมู่ที่.................... 
ต าบล...................................อ าเภอ..............................จังหวัด.................................โทรศัพท์.......................... 

4. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วคือ 
4.1 ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ประกอบการหากเป็นนิติบุคคลให้น าส าเนา 

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบด้วย 
4.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับใบอนุญาต 
4.3 หลักฐานแสดงว่าอาการนั้นสามารถใช้ประกอบการได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
4.4 กรณีเจ้าของไม่สามรถย่ืนค าขอด้วยตนเองได้ให้ผู้รับมอบอ านาจน าหนังสือมอบ 

อ านาจที่ถูกตอ้งตามกฎหมายพร้อมบัตรประจ าตัวของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจมาแสดง 
4.5 แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งสถานประกอบการ 

 

 

                                    ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

                                                (ลงช่ือ)..........................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 

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

แผนที่สังเขป 



 

 

                                                                           

 

 

                                                                                                                                       แบบ สอ. 3 

ตราครุฑ 

ใบรับแจ้งการจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ที่ ลพ.............................../....................                                                               ส านักงานเทศบาลเมืองล าพูน 

            ถนนเทศบาล 1 ลพ 51000 

                                                                       วันที่............เดือน....................พ.ศ………… 

         ข้าพเจ้า………………………………………...…....เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับการแจ้ง 

จาก (  ) สถานที่จ าหน่ายอาหาร (  ) สถานที่สะสมอาหาร สถานที่ช่ือ............................................................... 

เลขที่..................ซอย............................................ถนน..................................................ต าบล......................... 

อ าเภอ.................................จังหวัด........................................ 

 

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

                 เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 

กองอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

โทร. 053-512000 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ         เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วัน ท าการ นับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง 

 

 

 



 

 

 

แบบ สอ. 4  

ตราครุฑ 
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร 

เล่มที่..................เลขที่.............../.................                                                        ส านักงานเทศบาลเมืองล าพูน 
  อนุญาตให้ (  ) บุคคลธรรมดา (  ) นิติบุคคล ช่ือ............................................อายุ................ปี 
สัญชาติ...............เลขประจ าตัวประชาชนเลขที่.....................................อยู่บ้าน/ส านักงานเลขที่...................... 
ซอย.............ถนน...............ต าบล...................อ าเภอ.................จังหวัด..........................โทรศัพท์................... 

1. จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารประเภท............................................................................. 
สถานที่ชื่อ...................................................................พื้นที่ประกอบการ.......................................ตารางเมตร 

2. ตั้งอยู่เลขที่...................ตรอก/ซอย........................ถนน.................................................. 
หมู่ที่............ต าบล...............อ าเภอ................จังหวัด.......................................................โทรศัพท์................... 

3. ค่าธรรมเนียมฉบับละ................บาท/ปี ใบเสร็จรับเงินเล่มที่...........เลขที่...................... 
วันที่............เดือน....................................พ.ศ........................ 

4. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
4.1 ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าพูน ว่าด้วยสถานที่จ าหน่ายอาหารและ 

สถานที่สะสมอาหาร และปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ง ระเบียบ ข้อบังคับและค าสั่งของเทศบาลเมอืงล าพูน 

4.2 ................................................................................................................................. 
ออกให้ ณ วันที่..........เดือน......................พ.ศ……สิ้นอายุวันที่..........เดือน............พ.ศ…… 
     (ลงช่ือ)............................................... 
      (...........................................) 
            เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

รายการต่ออายุใบอนุญาต 
ว/ด/ป 
อนุญาต 

ว/ด/ป 
สิ้นอายุ 

ใบรับเงิน ลงช่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
เล่มที่ เลขที่ ว/ด/ป  

      
      

 
ค าเตือน     แสดงใบอนุญาตนี้ไว้ที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาต 

 



 

 

 
แบบ สอ. 5 

ตราครุฑ 
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 

เล่มที่..................เลขที่.............../.................                                                        ส านักงานเทศบาลเมืองล าพูน 
  อนุญาตให้ (  ) บุคคลธรรมดา (  ) นิติบุคคล ช่ือ............................................อายุ................ปี 
สัญชาติ...............เลขประจ าตัวประชาชนเลขที่.....................................อยู่บ้าน/ส านักงานเลขที่...................... 
ซอย.............ถนน...............ต าบล...................อ าเภอ.................จังหวัด..........................โทรศัพท์................... 

1. จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารประเภท............................................................................. 
สถานที่ชื่อ...................................................................พื้นที่ประกอบการ.......................................ตารางเมตร 

2. ตั้งอยู่เลขที่...................ตรอก/ซอย........................ถนน.................................................. 
หมู่ที่............ต าบล...............อ าเภอ................จังหวัด.......................................................โทรศัพท์................... 

3. ค่าธรรมเนียมฉบับละ................บาท/ปี ใบเสร็จรับเงินเล่มที่...........เลขที่...................... 
วันที่............เดือน....................................พ.ศ........................ 

4. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
4.1 ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าพูน ว่าด้วยสถานที่จ าหน่ายอาหารและ 

สถานที่สะสมอาหาร และปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ง ระเบียบ ข้อบังคับและค าสั่งของเทศบาลเมอืงล าพูน 

4.2 ................................................................................................................................. 
ออกให้ ณ วันที่..........เดือน......................พ.ศ……สิ้นอายุวันที่..........เดือน............พ.ศ…… 
     (ลงช่ือ)............................................... 
      (...........................................) 
            เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

รายการต่ออายุใบอนุญาต 
ว/ด/ป 
อนุญาต 

ว/ด/ป 
สิ้นอายุ 

ใบรับเงิน ลงช่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
เล่มที่ เลขที่ ว/ด/ป  

      
      

 
ค าเตือน    แสดงใบอนุญาตนี้ไว้ที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาต 
 
 



 

 

 
แบบ สอ. 6 

ตราครุฑ 
หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร 

เล่มที่.................เลขที่.........../..........                                                                   ส านักงานเทศบาลเมืองล าพูน 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองให้ (  ) บุคคลธรรมดา (  ) นิติบุคคล 
ช่ือ...................................อายุ………..ปี                         สัญชาติ.......................เลขประจ าตัวประชาชน 
ที่.......................................อยู่บ้าน/ส านักงานเลขที่...........ซอย............................ถนน......................... 
ต าบล………………….......อ าเภอ...........................จังหวัด....................โทรศัพท์................................. 

1. จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารประเภท...................................................................... 
สถานที่ชื่อ...............................................................พ้ืนที่ประกอบการ..................................ตาราเมตร 

2. ตั้งอยู่เลขที่...............................ตรอก/ซอย..............ถนน....................................... 
หมู่ที่..................ต าบล........................อ าเภอ...................จังหวัด.................โทรศัพท์.............................. 

3. ค่าธรรมเนียมฉบับละ......................บาท/ปี ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ .............เลขที่........... 
วันที่..................เดือน.........................พ.ศ............................ 

4. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
4.1 ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าพูน ว่าด้วยสถานที่จ าหน่ายอาหารและ 

สถานที่สะสมอาหาร และปฏิบัติการอืน่ใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ค าสั่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ง ระเบียบ ข้อบังคับและค าสั่งของเทศบาลเมืองล าพูน 

4.2 ................................................................................................................... 
ออกให้ ณ วันที่............เดือน.............พ.ศ………สิ้นอายุวันที่............เดือน.......พ.ศ……. 
    (ลงช่ือ)........................................................ 

                                                                                    (...................................................) 
                                                                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

รายการต่ออายุใบอนุญาต 
ว/ด/ป 
อนุญาต 

ว/ด/ป 
สิ้นอายุ 

ใบรับเงิน ลงช่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
เล่มที่ เลขที่ ว/ด/ป  

      
      

ค าเตือน    แสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง 
 

 



 

 

                                                                                                                                                         แบบ สอ. 7 
 

ตราครุฑ 
หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 

เล่มที่...................เลขที่.........../.................                                  ส านักงานเทศบาลเมืองล าพูน 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นออหนังสือรับรองให้ (  ) บุคคลธรรมดา (  ) นิติบุคคล 
ช่ือ...................................อายุ..................ปี                                      สัญชาติ..........เลขประจ าตัวประชาชนเลข 
ที่............................................อยู่บ้าน/ส านักงานเลขที่....................ซอย..............ถนน.....................................
ต าบล...............................อ าเภอ........................จังหวัด.............................โทรศัพท์......................................... 

1. จัดตั้งสถานที่สะสมอาหารประเภท................................................................................. 
สถานที่ชื่อ.......................................................................พื้นที่ประกอบการ...................................ตารางเมตร 

2. ตั้งอยู่เลขที่.......................ตรอก/ซอย.......................ถนน…………………………….. 
หมู่ที่..................ต าบล.............................อ าเภอ………………….จังหวัด....................โทรศัพท์..................... 

3. ค่าธรรมเนียมฉบับละ.............................บาท/ปี ใบเสร็จรับเงินเล่มที่............เลขที่......... 
วันที่...................เดือน........................................พ.ศ………………… 

4. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
4.1 ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าพูน ว่าด้วยสถานที่จ าหน่ายอาหารและ 

สถานที่สะสมอาหารและปฏิบัติการอืน่ใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ค าสั่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ง ระเบียบ ข้อบังคับและค าสั่งของเทศบาลเมืองล าพูน 
                              4.2 ................................................................................................................... 

ออกให้ ณ วันที่............เดือน.............พ.ศ………สิ้นอายุวันที่............เดือน.......พ.ศ……. 
    (ลงช่ือ)........................................................ 

                                                                                    (...................................................) 
                                                                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

รายการต่ออายุใบอนุญาต 
ว/ด/ป 
อนุญาต 

ว/ด/ป 
สิ้นอายุ 

ใบรับเงิน ลงช่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
เล่มที่ เลขที่ ว/ด/ป  

      
      

ค าเตือน    แสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง 
                                                                                                                                      

                                                                                                                                    



 

 

                                                                                                                                       แบบ สอ. 8 

ค าขอต่ออาย ุ

ใบอนุญาตหรือขอต่ออายหุนังสอืรับรองการแจ้งเพื่อจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร                                                                                                               
                                                                                                   เขียนที่......................................... 
                                                                                     วันที่...........เดือน......................พ.ศ.............. 

  ข้าพเจ้า (  ) บุคคลธรรมดา (  ) นิติบุคคล ช่ือ.......................................................................... 
อายุ...........ปี สัญชาติ..............เลขประจ าตัวประชาชนเลขที่................................................อยู่บ้าน/ส านักงาน 
เลขที่..............ซอย......................................ถนน...................ต าบล......................................อ าเภอ.................. 
จังหวัด.......................โทรศัพท์...........................ขอย่ืนค าขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่าย 
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร.................................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 

1. สถานที่ชื่อ................................................. เพ่ือจ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร (ระบุ 
ชนิด หรือประเภทของอาหาร).......................................................................................................................... 

2. สถานที่ตั้งเลขที่............ซอย.................ถนน.......................................ต าบล................... 
อ าเภอ………….จังหวัด...................โทรศัพท์...............จ านวนพื้นที่ประกอบการ.........................ตารางเมตร 

3. ผู้จัดการสถานที่แห่งนี้คือ.....................................................................อายุ..................ปี 
สัญชาติ....................อยู่บ้านเลขที่..................ซอย..................ถนน.......................................หมู่ที่.................... 
ต าบล...................................อ าเภอ..............................จังหวัด.................................โทรศัพท์.......................... 

4. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วคือ 
4.1 ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ประกอบการหากเป็นนิติบุคคลให้น าส าเนา 

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบด้วย 
4.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับใบอนุญาต 
4.3 หลักฐานแสดงว่าอาการนั้นสามารถใช้ประกอบการได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
4.4 กรณีเจ้าของไม่สามรถย่ืนค าขอด้วยตนเองได้ให้ผู้รับมอบอ านาจน าหนังสือมอบ 

อ านาจที่ถูกตอ้งตามกฎหมายพร้อมบัตรประจ าตัวของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจมาแสดง 
4.5 แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งสถานประกอบการ 

 
 
                                    ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
                                                (ลงช่ือ)..........................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตหรือผู้ขอ 
                                                         (...........................................)ต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง 

แผนที่สังเขป 



 

 

 
แบบ สอ. 9 

ค าร้องขอใบอนญุาตต่างๆ 
เขียนที่.............................................. 

วันที่.........เดือน...........................พ.ศ……….. 
  ข้าพเจ้า (  ) บุคคลธรรมดา (  ) นิติบุคคล ช่ือ.......................................................................... 
อายุ............ปี สัญชาติ................เลขประจ าตัวประชาชนเลขที่.....................................................................อยู่
บ้าน/ส านักงานเลขที่........................ตรอก/ซอย...........................ถนน.............................................................
หมู่ที่...............ต าบล......................อ าเภอ............................จังหวัด.................โทรศัพท์..................................
ขอย่ืนค าร้องต่อเจ้าพนักงานทอ้งถิ่น......................................................... 
 

ด้วย......................................................................................................... .............................. 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
  จึงมีความประสงค์.................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
  ขอรับรองว่าข้อความค าร้องนี้เป็นความจริงทุกประการ 
          (ลงช่ือ).................................................ผู้ขออนุญาต 
                                                                  (.............................................) 
 
  


