
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลจอหอ 

เร่ือง  สถานที่จ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
****************************** 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  ประกอบ

กับมาตรา ๔๐  มาตรา ๔๘  มาตรา ๕๔  มาตรา ๕๕  มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๖ และมาตรา ๖๕  แห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  เทศบาลต าบลจอหอ  โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาล

ต าบลจอหอ  และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา   จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลจอหอ  เรื่องสถานที่จ าหน่าย

อาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.๒๕๔๔ ” 

ข้อ ๒  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลจอหอนับแต่วันถัดจากวันที่ประกาศ
ไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลต าบลจอหอแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ ๓  ในเทศบัญญัตินี้ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรีต าบลจอหอ 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลต าบลจอหอ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”    หมายความว่า   พนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างของเทศบาลซึ่ง  

เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความในมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข 

พ.ศ.๒๕๓๕ 

“อาหาร”   หมายความว่า  ของกินหรือเครื่องค้ าจุนชีวิต  ได้แก่ 

  (๑)  วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  แต่ไม่รวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทหรือ

ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้วแต่กรณี 

  (๒)  วัตถุที่มุ่งหมายส าหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารรวมถึงวัตถุ

เจือปนอาหาร  สี  และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส 

“สถานที่จ าหน่ายอาหาร” หมายความว่า  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใดๆ  ที่มิใช่ที่หรือ

ที่สาธารณะที่จัดไว้เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จและจ าหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที  

ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้ส าหรับบริโภค  ณ ที่นั้นหรือน าไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม 



“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า  อาคารสถานที่หรือบริเวณใดๆ  ที่มิใช่ที่หรือทาง

สาธารณะที่จัดไว้ส าหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใดซึ่ง

ต้องน าไปท า  ประกอบ  หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 

 “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่ง

เป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

 “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  

ภาชนะท่ีใส่อาหาร  เถ้ามูลสัตว์  หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนนตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์

หรือที่อ่ืน 

 “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ

ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือสัญจรได้ 

“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงานหรือสิ่งที่

สร้างข้ึนอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

 “ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้า  

ประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้  หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด  ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสียง่าย  

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณที่จัดไว้ส าหรับ

ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ าหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่ก าหนด 

ข้อ ๔  ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ

พ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตร  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากสถานที่ดังกล่าวนี้มี

พ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจ้งก่อนการ

จัดตั้ง 

ข้อ ๕  ความในข้อ ๔ ไม่ใช้บังคับแก่การประกอบการ  ดังนี้ 

  (๑) การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

  (๒) การขายของในตลาด 

  (๓) การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

ข้อ ๖  ผู้จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารต้องจัดสถานที่ให้ถูกต้อง

ด้วยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการดังต่อไปนี้ 

    ก. สถานที่สะสมอาหาร 



  (๑)  ไม่อยู่ในบริเวณท่ีน่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

  (๒)  พ้ืนท าด้วยวัตถุถาวรท าความสะอาดง่าย 

  (๓)  จัดให้มีระบบการระบายน้ าอย่างเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะตาม

เกณฑ์มาตรฐานที่เทศบาลต าบลจอหอก าหนด 

  (๔)  จัดให้มีแสงสว่างและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ

ตามเกณฑ์มาตรฐานที่เทศบาลต าบลจอหอก าหนด 

  (๕)  จัดให้มีส้วมจ านวนเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐาน

ที่เทศบาลต าบลจอหอ  

  (๖)  จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องสุขลักษณะและเพียงพอ

ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  พนักงานเจ้าหน้าที่  และ

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับและค าสั่งของเทศบาลต าบลจอหอ 

   ข.  สถานที่จ าหน่ายอาหาร 

  (๑)  จดัสถานที่ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ก (๑) – (๖) 

  (๒)  จัดให้มีโต๊ะ  เก้าอ้ี  หรือที่นั่งอย่างอ่ืนซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และเป็น

ระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 

  (๓)  ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารต้องมีพ้ืนผิวที่ท าความสะอาดง่าย 

  (๔)  จัดให้มีภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ  ที่ใช้ในการท า  ประกอบ  ปรุง  

เก็บและการบริโภคอาหารไว้ให้เพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานที่

เทศบาลต าบลจอหอก าหนด 

  (๕)  จัดให้มีบริเวณและที่ส าหรับท าความสะอาดภาชนะตลอดจนอุปกรณ์

เครื่องใช้ต่างๆ  ให้เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะเพ่ือใช้ในการนั้นโดยเฉพาะ 

  (๖)  จัดให้มีที่ส าหรับล้างมือพร้อมอุปกรณ์จ านวนเพียงพอ 

  (๗)  จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร าคาญ  

เนื่องจากการจ าหน่าย  ท า  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

  (๘)  จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  (๙)  ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุข  พนักงานเจ้าหน้าที่  และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับและค าสั่ง

ของเทศบาลต าบลจอหอ 



ข้อ ๗  อาคารที่ใช้ เป็นสถานที่ประกอบการต้องมีหลักฐานแสดงว่า  สามารถใช้

ประกอบการนั้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

ข้อ ๘  ให้เทศบาลต าบลจอหอมีอ านาจผ่อนผันให้ผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ขอหนังสือรับรอง

การแจ้ง  งดเว้นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อ 6  และข้อ 7  เพียงเท่าที่เห็นสมควรหรือจะ

เปลี่ยนแปลงอย่างใดเพ่ือให้เหมาะสมแก่กิจการซึ่งให้ควบคุมนั้น  ทั้งนี้การผ่อนผันนั้นต้องไม่เป็ นเหตุ

กระทบกระเทือนถึงสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ข้อ ๙  ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องดูแลรักษาสถานที่จ าหน่าย

อาหารและสถานที่สะสมอาหารให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) รักษาสถานที่ให้สะอาดอยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการป้องกันและก าจัดสัตว์น า

โรค 

  (๒) ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไม่ให้เป็น

ที่เพาะพันธุ์แมลงและสัตว์น าโรคได้  และต้องมีการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

  (๓) รักษาส้วมให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอยู่เสมอ 

  (๔) จัดสิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาให้สะอาด

อยู่เสมอ 

  (๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุข  พนักงานเจ้าหน้าที่  และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และค าสั่ง

ของเทศบาลต าบลจอหอ 

ข้อ ๑๐  ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร

ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาคาร  กรรมวิธีการจ าหน่าย ท าประกอบ  ปรุง  

เก็บรักษาอาหาร  ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ์น้ าใช้และของอ่ืนๆ  รวมทั้งสุขลักษณะส่วนตัว

ของผู้จ าหน่ายอาหาร  ผู้ปรุงอาหารและผู้ให้บริการ  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) วาง เก็บอาหารก่อนปรุงในที่สะอาดถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งจัดให้มีการ

ป้องกันสัตว์น าโรคในสถานที่นั้น 

  (๒) ใช้เครื่องปกปิดอาหารรวมทั้งภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ  ที่ใช้ในการ

ท า  ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร  เพ่ือป้องกันฝุ่นละออง และสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ตลอดจนรักษา

เครื่องปกปิดนั้นให้สะอาดและใช้การได้อยู่เสมอ 



  (๓) น้ าแข็งส าหรับใช้บริโภคต้องจัดเก็บไว้ในภาชนะที่ถูกสุขลักษณะสามารถ

ป้องกันสิ่งปนเปื้อนได้  และห้ามน าอาหารหรือของสิ่งใดแช่หรือเก็บรวมไว้ด้วยกัน 

  (๔) การทุบ  บดน้ าแข็งต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะและสะอาดอยู่เสมอ  รวมทั้ง

ป้องกันมิให้มีเสียงอันเป็นเหตุร าคาญแก่ผู้อื่น 

  (๕) ในกรณีที่มีผ้าเช็ดหน้าให้บริการต้องท าความสะอาดและผ่านความร้อนฆ่าเชื้อ

โรคหรือกรรมวิธีอ่ืนใดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

  (๖) จัดให้มีน้ าสะอาดไว้ให้เพียงพอ 

  (๗) ใช้ภาชนะหรือวัตถุท่ีสะอาด  ปลอดภัยส าหรับปรุง  ใส่  หรือห่ออาหาร  หรือ

น้ าแข็ง  โดยรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 

  (๘) ผู้จ าหน่ายอาหาร  ผู้ปรุงอาหาร  และผู้ให้บริการต้องแต่งกายให้สะอาดและ

ปฏิบัติตนให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะส่วนบุคคล 

  (๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุข  พนักงานเจ้าหน้าที่  และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับและค าสั่ง

เทศบาลต าบลจอหอ 

ข้อ ๑๑  ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องไม่เป็นโรคติดต่อ  และไม่

จ้างหรือใช้บุคคลที่ป่วยหรือมีเหตุควรเชื่อว่าเป็นโรคติดต่อ  จ าหน่าย  ท า  ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร 

ข้อ ๑๒  ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารซึ่งมีพ้ืนที่เกินสอง

ร้อยตารางเมตร  ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  พร้อมหลักฐานต่างๆ  ที่

เทศบาลต าบลจอหอก าหนด 

ในกรณีสถานที่ตามวรรคหนึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรให้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นเพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจ้งตามแบบ  พร้อมหลักฐานต่างๆ  เช่นเดียวกับที่ก าหนดไว้ในวรรค

หนึ่งก่อนจัดตั้ง  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้งให้ออกใบรับแจ้งการจัดตั้งสถานที่แก่ผู้แจ้งตามแบบ  เพ่ือ

ใช้เป็นหลักฐานในการประกอบกิจการตามที่แจ้งเป็นการชั่วคราวในระหว่างที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้

ออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ตามที่ขอ 

ข้อ ๑๓  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ

อนุญาตหรือการแจ้งแล้ว  ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ให้ออก

ใบอนุญาตตามแบบ  หรือออกหนังสือรับรองการแจ้งตามแบบแล้วแต่กรณี 



ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งต้องช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้  ภายใน

ก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ได้รับใบอนุญาต  ผู้แจ้ง  ผู้แทน  หรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้ได้รับใบอนุญาต

หรือผู้แจ้งแล้วแต่กรณี  ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากมิได้ช าระค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ

เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการที่จะต้องช าระ

ค่าธรรมเนียมดังกล่าว 

การแจ้งความตามวรรคสอง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ ได้รับ

ใบอนุญาต ผู้แจ้ง ผู้แทน หรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งแล้วแต่กรณีทราบ  ในกรณีไม่

พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือ  ให้ส่งหนังสือการแจ้งหรือค าสั่งทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือปิดหนังสือนั้นไว้ใน

ที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ ภูมิล าเนาหรือส านักงานท าการของผู้รับหนังสือและให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบหนังสือ

ดังกล่าวแล้ว  ตั้งแต่เวลาที่หนังสือไปถึง  หรือวันปิดหนังสือแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๔  เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุ

ใบอนุญาต  หรือขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  พร้อมกับ

ช าระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งสิ้นอายุ 

ข้อ ๑๕  ใบอนุญาตหรือใบรับรองการแจ้งให้มีอายุหนึ่งปี  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  หรือ

วันที่ออกหนังสือรับรองการแจ้ง 

ข้อ ๑๖  เมื่อผู้ ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งไม่ประสงค์จะ

ประกอบการต่อไปให้ยื่นค าร้องบอกเลิกกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ 

ข้อ ๑๗  หากผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งประสงค์จะแก้ไขรายการ

ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งให้ยื่นค าร้องขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ 

ข้อ ๑๘  หากปรากฏว่าใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือ

ช ารุดในสาระส าคัญผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับหนังสือการแจ้งแล้วแต่กรณีจะต้องยื่นค าขอต่อเจ้า

พนักงานท้องถิ่นตามแบบ  เพ่ือขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งใหม่ภายในสิบห้าวัน

นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลาย หรือช ารุด  ในสาระส าคัญแล้วแต่กรณี  พร้อมหลักฐาน 

ดังต่อไปนี้ 

  (๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีต ารวจกรณีการสูญหายหรือถูกท าลาย 

  (๒) ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิม  กรณีช ารุดในสาระส าคัญ 



ข้อ ๑๙  การออกใบแทนใบอนุญาตใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งใหม่ให้เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นด าเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑) การออกใบแทนใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง  ให้ใช้แบบ

แล้วแต่กรณี  โดยประทับตราสีแดง ค าว่า “ใบแทน”  ก ากับไว้ด้วย  และให้มีวัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน  

พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ในใบแทนและ

ต้นขั้วใบแทน 

  (๒) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิม  ระบุสาเหตุ

การสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคัญของใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิม  แล้วแต่

กรณีและเล่มที่  เลขท่ี ปี พ.ศ. ของใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง 

ข้อ ๒๐  แบบพิมพ์ต่างๆ  ให้เป็นไปตามท่ีเทศบาลต าบลจอหอ  ประกาศก าหนด 

ข้อ ๒๑  ผู้ได้รับใบอนุญาต  หรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง  ให้จัดตั้งสถานที่จ าหน่าย

อาหารหรือจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารรายใดไม่ปฏิบัติตาม  หรือฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้  จะต้องระวางโทษตาม

บทก าหนดโทษ  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ ๒๒  ให้นายกเทศมนตรีต าบลจอหอ  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และ

ให้มีอ านาจออกประกาศ  ค าสั่ง  ระเบียบ  ข้อบังคับเพ่ือการปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาล

ต าบลจอหอนี้ 

 ประกาศ  ค าสั่ง  ระเบียบ  ข้อบังคับ  นั้นเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ ส านักงาน

เทศบาลต าบลจอหอให้ใช้บังคับได้ 

 

 ประกาศ  ณ วันที่ ๑๕  เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 

     (ลงชื่อ)       ทองหล่อ  จอมจอหอ 

      (นายทองหล่อ  จอมจอหอ) 

              นายยกเทศมนตรีต าบลจอหอ 

 

  เห็นชอบ 



                สุวัฒน์  โชคสุวัฒนสกุล 

              (นายสุวัฒน์  โชคสุวัฒน์กุล) 

     รองผู้ว่าราชการจังหวัด  รักษาราชการแทน 

           ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสถานที่จ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

ประเภท 

 

อัตรา
ค่าธรรมเนียม 

 

หมายเหตุ 

 
ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งให้ใช้สถานท่ี 

จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารเป็นท่ีจ าหน่าย ท า 

ประกอบ ปรุง เก็บ  หรือสะสมอาหาร 

   ก. พื้นที่ประกอบการค้า  ไม่เกิน  200  ตร.ม. 
       ช้ัน 1  ฉบับละ 

       ช้ัน 2  ฉบับละ 

       ช้ัน 3  ฉบับละ 

   ข. พื้นที่ประกอบการค้าเกิน  200  ตร.ม. ขึ้นไป 

       ช้ัน 1  ฉบับละ 

       ช้ัน 2  ฉบับละ 

       ช้ัน 3  ฉบับละ 
 

 
 
 
 

 
800 
400 
300 

 
1,500 
1,200 
1,000 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 เกิน 100 ไมเ่กิน  200  ตร.ม. 
 ตั้งแต่ 50 ไม่เกิน  100  ตร.ม. 
 ไม่เกิน  50  ตร.ม. 
 
 เกิน  500  ตร.ม.ขึ้นไป 
 เกิน 350  ไม่เกิน 500 ตร.ม. 
 เกิน 200  ไม่เกิน  350 ตร.ม. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หนังสือรับรองการแจ้ง 

การประกอบกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร 
เล่มที.่................เลขท่ี................./................ 

อนุญาตให้..................................................................................................สญัชาติ...................................

อยู่บ้านเลขที.่......................หมู่ที.่..............ตรอก/ซอย...............................................ถนน....................................................... 

ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด......................................โทรศัพท.์....................... 

ข้อ ๑)  ประกอบกิจการ ประเภท.................................................(สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร/สะสมอาหาร) 

..........................................................................................โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า.......................................................

ตั้งอยู่บ้านเลขที.่....................หมู่ที.่......................ตรอก/ซอย...................................................ถนน........................................ 

ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต..................................จังหวัด.............................โทรศพัท์............................

โทรสาร......................................มพีื้นที่ประกอบการ.............................ตารางเมตร 

ข้อ ๒) ผู้ประกอบการไดเ้สยีค่าธรรมเนียม.............................บาท/ป ี (...................................................) 

ใบเสร็จรับเงินเล่มที่...............เลขที.่..................ลงวันท่ี..............เดือน.............................................พ.ศ. ......................... 

 ข้อ ๓)  ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านสุขลักษณะในข้อก าหนดของ

ท้องถิ่น (เทศบัญญัติ/ข้อบังคับสุขาภิบาล/ข้อบังคับต าบล/ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี) 

ข้อ ๔) ผู้ไดร้ับอนุญาตต้องปฏิบัตติามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังต่อไปนี ้



     ๔.๑)  ...................................................................................................................................... 

     ๔.๒)  ...................................................................................................................................... 

     ๔.๓)  ...................................................................................................................................... 

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

ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้ถึงวันท่ี ..........เดือน ........................................... พ.ศ. ........................ 

  ออกให้  ณ วันท่ี...............เดือน...............................พ.ศ. .................... 

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

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

   ต าแหน่ง..................................................เจา้พนักงานท้องถิ่น 

รายการการต่อใบอนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียม 

 
 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกหนังสือรับรองการแจ้ง 

ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือชื่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิน่ เล่มที ่ เลขท่ี วัน/เดือน/ปี 

     
 

 

ค าเตือน  ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในท่ีเปิดเผย  ณ สถานท่ีที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการ 

         (ด้านหลังค าขอหนังสือรับรองการแจ้ง) 

 
 

 

 

 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

 (  )  เห็นสมควรตอ่ใบอนญุาต 

              (  )  เห็นสมควรไมต่อ่ใบอนญุาต เพราะ.......................................... 

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

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

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

ต าแหนง่....................................................วนัท่ี......./.........../......... 

 

ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

     (  )  อนญุาตให้ประกอบกิจการได้ 

     (  )  ไมอ่นญุาตให้ประกอบกิจการ 
 

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

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

ต าแหนง่........................................ 

            วนัท่ี ....../........../.............. 
 

 

 

 

 

 

 

 

           

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

เลขท่ี................./................     เขียนที.่..................................................... 

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

ข้าพเจ้า............................................................................อาย.ุ.............ปี สัญชาติ....................................

อยู่บ้านเลขที.่......................หมู่ที.่..............ตรอก/ซอย...............................................ถนน....................................................... 

ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต...................................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต. ............................................... 

..................................................................จังหวัด......................................หมายเลขโทรศัพท.์....................... 

๑)  ขอยื่นค าขอหนังสือรับรองการแจ้งเพื่อประกอบกิจการ  ประเภท...................................................... 

.................................(สถานท่ีจ าหน่าย/สะสมอาหาร)..................ช่ือสถานประกอบการ.................................ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี 

..................หมู่ที.่.............ตรอก/ซอย.................................ถนน......................................ต าบล/แขวง.....................................

อ าเภอ/เขต......................................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต. .................................................จังหวัด..................................

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

๒) ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านสุขลักษณะตาม.....................(เทศบัญญัติ/ข้อบังคับสุขาภิบาล/

ข้อบังคับต าบล/ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร) ...........................พร้อมค าขอนี้  ได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วยแล้ว

ดังนี้คือ 

     ๒.๑)  ส าเนาบัตรประจ าตัว..........................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ) 

     ๒.๒)  ส าเนาทะเบยีน 

     ๒.๓)  หลักฐานอื่นๆ .......................................................................................................................... 

แบบค าขอหนังสือรับรองการแจ้ง 



 ๒.๓.๑ ................................................................................................................ 

 ๒.๓.๒ ............................................................................................................... 

 ๒.๓.๔ …………………………………………………………………………………………………. 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบค าขอหนังสือรับรองการแจ้งน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

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

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

   ต าแหน่ง..................................................เจา้พนักงานท้องถิ่น 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................ต าแหน่ง................................... 

กลุ่มงาน/ฝ่าย.......................................................(กองอนามัยและสิ่งแวดล้อมเทศบาล........../ส านักงานสุขาภิบาล.............. 

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล.........../เขต............)..............................................โทรศัพท.์............................................ 

ได้รับค าขอหนังสือรับรองการแจ้ง  เลขท่ี .............../..........จาก (นาย/นาง/นางสาว)............................................................. 

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

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

   ต าแหน่ง....................................................... 

 

     เขียนที.่.............................................. 

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

ข้าพเจ้า.........................................................................อาย.ุ...................ปี   สัญชาติ............................... 

อยู่บ้านเลขที่ ........................หมู่ที่ ..................ตรอก/ซอย ..............................................ถนน ..............................................

แขวง/ต าบล..................................เขต/อ าเภอ..........................................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต. ..................................... 

.....................................................จังหวัด .................................................หมายเลขโทรศัพท์................................................. 

ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท................................................................................... 

......................................................................................ตามใบอนุญาตเลม่ที่ ..............เลขท่ี.............../.................................. 

ออกให้เมื่อวันท่ี.................เดือน.........................................พ.ศ. ...................  ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) ............................... 

พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าไดแ้นบหลกัฐานและเอกสารมาด้วย  ดังนี้คือ 

๑) ส าเนาบตัรประจ าตัว ..............................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

๓) หลักฐานการอนญุาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ 

๓.๑  ............................................................................................................................ 

๓.๒  ............................................................................................................................ 

๔)  ....................................................................................................................................... 

ใบรับแจ้ง 

แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต 



ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 

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

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

 
 (ด้านหลังค าขอรับใบอนุญาต) 

       

            ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

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

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

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

 (  )  เห็นสมควรตอ่ใบอนญุาต 

              (  )  เห็นสมควรไมต่อ่ใบอนญุาต เพราะ.......................................... 

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

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

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

ต าแหนง่....................................................วนัท่ี......./.........../......... 

 

ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(  )  อนญุาตให้ประกอบกิจการได้ 

(  )  ไมอ่นญุาตให้ประกอบกิจการ 
 

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

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

ต าแหนง่........................................ 

            วนัท่ี ....../........../.............. 
 

 

 

 

 

 

 

 

           

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

 

แผนผังแสดงที่ตัง้สถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

  

 



จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

 (  )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรก าหนดเงื่อนไขดังนี้................................. 

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

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

 (  )  เห็นสมควรไม่อนุญาต  เพราะ............................................................... 

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

 

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

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

     
   ต าแหน่ง...........................................วันท่ี......../............/........ 

 

 

     เขียนที.่.............................................. 

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

ข้าพเจ้า...........................................................อายุ.............ป ี  สัญชาติ................................ 

อยู่บ้านเลขท่ี .................หมู่ที่ ...................ตรอก/ซอย ..............................................ถนน ............................ 

แขวง/ต าบล......................................เขต/อ าเภอ....................................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต................. 

.................................................จังหวัด ................................................หมายเลขโทรศัพท์.............................. 

ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

        (  )  สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร  ประเภท .......................................... 

              โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ............................................ตารางเมตร 

        (  )  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท ...................................................... 

              .................................มีคนงาน............คน  ใช้เครื่องจักรขนาด ...............แรงมา้ 

แบบค าขอรับใบอนุญาต 
ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 (  )  อนญุาตให้ประกอบกิจการได้ 

 (  )  ไมอ่นญุาตให้ประกอบกิจการได้ 

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

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

     ต าแหนง่.................................................วนัท่ี......../........../............ 

 



        (  )  กิจการตลาดที่มีการจ าหน่าย.................(เป็นประจ า/เป็นครั้งคราว/ตามวันนัด) 

        (  )  กิจการจ าหน่ายสินค้าในที/่ทางสาธารณะ  จ าหน่ายสินค้าประเภท.................... 

              ณ บริเวณ..............................................โดยวธิีการ............................................ 

        (  )  กิจการรับท าการเก็บ ขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจ ประเภท 

       เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยแหล่งก าจัดที่................................................ 

                               เก็บขนและก าจัดสิ่งปฏิกูลโดยมีระบบก าจัดอยู่ที่......................... 

       เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหล่งก าจัดที่............................................. 

                               เก็บขนและก าจัดมูลฝอย  โดยมีระบบก าจัดอยู่ที่ ....................... 

ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) .................................................................พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐาน

และเอกสารมาด้วย  ดังนี้คือ 

๑) ส าเนาบัตรประจ าตัว................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  คือ 

๓.๑  .............................................................................................................................  

๓.๒  .............................................................................................................................  

๔)  .......................................................................................................................... ............. 

๕)  ............................................................................................................... ........................ 

 

 

 
 

 

 

    


