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บันทกึหลกัการและเหตุผล 

ประกอบเทศบัญญตัิเทศบาลต าบลประโคนชัย 
เร่ือง  สถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร 

พ.ศ.  2550 
…………………………………. 

 
หลกัการ 

  เพื่อใหมี้เทศบญัญติั  เร่ือง  สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร    ใชบ้งัคบัใน
เขตเทศบาลต าบลประโคนชยั 

เหตุผล 

เน่ืองดว้ย  กฎกระทรวงวา่ดว้ยอตัราค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการ เก็บ ขน และก าจดัส่ิงปฏิกูล
หรือมูลฝอย  และอตัราค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ พ.ศ. 2545  ออกตามความในมาตรา 5 และมาตรา 63 แห่ง
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ไดป้ระกาศใชแ้ละยกเลิกกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2536)  
ออกตามความในพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  โดยไดแ้กไ้ขปรับปรุงหลกัเกณฑ ์  วธีิการและ
เง่ือนไขการรับหนงัสือรับรองการแจง้/ใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การขอต่อใบอนุญาตจดัตั้งสถานท่ี
จ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  รวมทั้งอตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ  และเพื่อประโยชน์ในการ
ควบคุมดูแลสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารท่ีอยูใ่นเขตเทศบาลต าบลประโคนชยั ใหเ้ป็นไป
ดว้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกสุขลกัษณะ 
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เทศบัญญตัิเทศบาลต าบลประโคนชัย 
เร่ือง  สถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร 

พ.ศ.  2550 
..................................................... 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  60  แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496  ประกอบกบั
มาตรา  40  มาตรา 48  มาตรา  54   และมาตรา  63  แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.  2535  เทศบาล
ต าบลประโคนชยั โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลประโคนชยั  และผูว้า่ราชการจงัหวดับุรีรัมย ์  จึง
ออกเทศบญัญติัไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1.  เทศบญัญติัน้ีเรียกวา่  “เทศบญัญติัเทศบาลต าบลประโคนชยั  เร่ือง  สถานท่ีจ าหน่าย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ. 2550” 
  ขอ้ 2.  เทศบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัในเขตเทศบาลต าบลประโคนชยั       นบัแต่วนัถดัจากวนัท่ี
ประกาศไวโ้ดยเปิดเผย ณ ส านกังานเทศบาลต าบลประโคนชยั  แลว้เจด็วนั 
  ขอ้ 3.  นบัแต่วนัท่ีเทศบญัญติัน้ีมีผลใชบ้งัคบั  ใหย้กเลิกบรรดาเทศบญัญติั  กฎ  ระเบียบ  
ขอ้บงัคบั  ค  าสั่งอ่ืนใดในส่วนท่ีไดอ้อกไวแ้ลว้ในเทศบญัญติัน้ี  หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบัเทศบญัญติัน้ี  ใหใ้ช้
เทศบญัญติัน้ีแทน 
  ขอ้ 4.  ในเทศบญัญติัน้ี 
   “เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน”   หมายความวา่  นายกเทศมนตรีต าบลประโคนชยั 
   “เจา้พนกังานสาธารณสุข”   หมายความวา่  ผูอ้  านวยการกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้มเทศบาลต าบลประโคนชยัหรือเจา้พนกังานซ่ึงรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งให้
ปฏิบติังานตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535   
   “พนกังานเจา้หนา้ท่ี”     หมายความวา่   ขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน หรือ
พนกังานจา้งส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเจา้พนกังานทอ้งถ่ินแต่งตั้งใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามความในมาตรา  44  วรรคสอง  
แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
   “อาหาร”  หมายความวา่ 
   (1)  ของกินหรือเคร่ืองค ้าจุนชีวติ  ไดแ้ก่  วตัถุทุกชนิดท่ีคนกิน  ด่ืม  แต่ไม่รวมถึง
ยาวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้นแลว้แต่กรณี 
   (2)  วตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใชห้รือใชเ้ป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร   รวมถึงวตัถุ  
เจือปนอาหาร  สีและเคร่ืองปรุงแต่งกล่ินรส 
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“สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร”    หมายความวา่ อาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณใดๆ  ท่ี
มิใช่ท่ีหรือทางสาธารณะ  ท่ีจดัไวเ้พื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จและจ าหน่ายใหผู้ซ้ื้อสามารถ
บริโภคไดท้นัที  ทั้งน้ี  ไม่วา่จะเป็นการจ าหน่ายโดยจดัใหมี้บริเวณไวส้ าหรับการบริโภค  ณ  ท่ีนั้น  หรือ
น าไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม 
   “สถานท่ีสะสมอาหาร” หมายความวา่  อาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณใดๆ  ท่ีมิใช่
ท่ีหรือทางสาธารณะ ท่ีจดัไวส้ าหรับเก็บอาหารอนัมีสภาพเป็นของสดหรือของแหง้หรืออาหารในรูปลกัษณะ
อ่ืนใด  ซ่ึงผูซ้ื้อตอ้งน าไปท า  ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลงั 
   “ส่ิงปฏิกูล” หมายความวา่ อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึง
ส่ิงอ่ืนใดซ่ึงเป็นส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหมน็ 
   “มูลฝอย” หมายความวา่ เศษกระดาษ  เศษผา้  เศษอาหาร  เศษสินคา้  
ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใส่อาหาร  เถา้  มูลสัตว ์  หรือซากสัตว ์  รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  
ตลาด  ท่ีเล้ียงสัตวห์รือท่ีอ่ืน 
   “ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความวา่  สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชน
และประชาชนสามารถใชป้ระโยชน์หรือใชส้ัญจรได ้
   “อาคาร” หมายความวา่  ตึก  บา้น  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลงัสินคา้  
ส านกังานหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนอยา่งอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเขา้อยูห่รือเขา้ใชส้อยได ้
   “ตลาด”  หมายความวา่ สถานท่ีซ่ึงปกติจดัไวใ้หผู้ค้า้ใชเ้ป็นท่ีชุมนุมเพื่อ
จ าหน่ายสินคา้ประเภทสัตว ์ เน้ือสัตว ์ ผกั  ผลไม ้ หรืออาหารอนัมีสภาพเป็นของสด  ประกอบหรือปรุงแลว้
หรือของเสียง่าย  ทั้งน้ี  ไม่วา่จะมีการจ าหน่ายสินคา้ประเภทอ่ืนดว้ยหรือไม่ก็ตามและหมายความรวมถึง
บริเวณซ่ึงจดัไวส้ าหรับให้ผูค้า้ใชเ้ป็นท่ีชุมนุมเพื่อจ าหน่ายสินคา้ประเภทดงักล่าวเป็นประจ าหรือเป็นคร้ัง
คราวหรือตามวนัท่ีก าหนด 

ขอ้  5.  ใหน้ายกเทศมนตรีต าบลประโคนชยั  เป็นผูรั้กษาการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี
และใหมี้อ านาจออกกฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ประกาศ  หรือค าสั่งอ่ืนใด  เพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามเทศ
บญัญติัน้ี 

 
หมวด  1 
บททัว่ไป 

…………………… 
ขอ้ 6.  หา้มมิใหผู้ใ้ดจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร            ในอาคาร

หรือพื้นท่ีเกินสองร้อยตารางเมตร  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  หากสถานท่ีดงักล่าวน้ีมี
พื้นท่ีไม่เกินสองร้อยตารางเมตรตอ้งแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินเพื่อขอรับหนงัสือรับรองการแจง้ 
   

 



 4 

ขอ้ 7.  ความในขอ้ 6.  ไม่ใชบ้งัคบัแก่การประกอบการ  ดงัน้ี 
(1) การประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
(2) การขายของในตลาด 
(3) การจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ 

ขอ้  8  ประเภทของสถานท่ีจ าหน่ายอาคารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร ก าหนดตามลกัษณะ
ของสถานท่ีประกอบกิจการ เพื่อการคิดค่าธรรมเนียม ดงัน้ี 
   สถานทีจ่ าหน่ายอาหาร 
   (1) สถานท่ีจ าหน่ายอาหารท่ีมีลกัษณะเป็นตึกแถว หรืออาคารอ่ืนท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงใหค้  านวณพื้นท่ีบริเวณท่ีจ าหน่ายอาหารทั้งหมดในอาคารนบัจากขอบผนงัดา้นในทุกชั้นท่ีประกอบ
กิจการ ยกเวน้พื้นท่ีซ่ึงกั้นไวเ้ป็นสัดส่วนส าหรับใชส้อยเพื่อการอ่ืน 
   (2)  สถานท่ีจ าหน่ายอาหารท่ีมีบริเวณให้คิดพื้นท่ีภายในอาคารและรวมพื้นท่ีรอบ
อาคารท่ีใชส้ าหรับการคา้อาหารนั้นดว้ย ถา้ไม่มีขอบเขตท่ีแน่นอนใหคิ้ดจากแนวเขตของพื้นท่ีประกอบ
กิจการนั้น 
   (3)  สถานท่ีจ าหน่ายอาหารท่ีมีอาคารเช่ือมติดถึงกนั  ใหคิ้ดพื้นท่ีประกอบกิจการ
รวมกนัและมีใบอนุญาตใหใ้ชส้ถานท่ีเป็นสถานท่ีจ าหน่ายอาหารฉบบัเดียวถา้อาคารนั้นไม่เช่ือมติดถึงกนัให้
คิดพื้นท่ีแต่ละอาคารและแยกใบอนุญาตแห่งละฉบบั 
   (4)  สถานท่ีจ าหน่ายอาหารท่ีตั้งอยู่ในอาคารใดๆ ให้ใช้เลขท่ีของอาคารนั้นการ
พิจารณาอนุญาตให้พิจารณาจากลกัษณะพื้นท่ีท่ีประกอบการ  ถ้าแยกเป็นสัดส่วนแต่ละแห่ง ไม่ว่าจะเป็น
เจา้ของเดียวกนัหรือไม่ใหมี้ใบอนุญาตประกอบกิจการแห่งละฉบบั   การคิดพื้นท่ีให้คิดพื้นท่ีประกอบกิจการ
กรณีอาคารใดท่ีไดจ้ดัหอ้งน ้าหอ้งส้วมรวมซ่ึงแยกไวต่้างหากไม่นบัรวมพื้นท่ีของห้องน ้าห้องส้วมนั้น 
   สถานทีส่ะสมอาหาร 
   (1)    สถานท่ีสะสมอาหารท่ีมีลกัษณะเป็นตึกแถว      หรืออาคารท่ีมีลกัษณะ  
คลา้ยคลึง 
    1.1   กรณีตั้งวางสินคา้อาหารเต็มพื้นท่ี หรือวางสินคา้อาหารทัว่ๆไปหลาย
จุด ให้ค  านวณพื้นท่ีบริเวณตั้ งวางสินค้าอาหารทั้ งหมดภายในอาคารนับจากขอบผนังด้านในทุกชั้นท่ี
ประกอบกิจการรวมกบัพื้นท่ีของหอ้งน ้าหอ้งส้วมยกเวน้พื้นท่ีซ่ึงกั้นไวเ้ป็นสัดส่วนส าหรับใชส้อยเพื่อการอ่ืน 
    1.2  กรณีตั้งวางสินคา้อาหารไม่เตม็พื้นท่ีหรือตั้งวางเฉพาะท่ีจุดใด จุดหน่ึง 
อาทิ ตูแ้ช่ โตะ๊ ชั้นวางสินคา้หรืออ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึง ใหค้  านวณพื้นท่ีบริเวณท่ีตั้งวางสินคา้อาหารนั้น
รวมกบัพื้นท่ีห้องน ้ า ห้องส้วมและเปรียบเทียบกบัพื้นท่ีของอาคารทั้งหมด  หากมีพื้นท่ีไม่เกินก่ึงหน่ึงของ
พื้นท่ีอาคารทั้งหมด ให้คิดพื้นท่ีเป็นก่ึงหน่ึงของอาคารทั้งหมด หากมีพื้นท่ีเกินก่ึงหน่ึงของพื้นท่ีอาคาร
ทั้งหมดให้คิดพื้นท่ีของอาคารทั้งหมด กรณีสถานท่ีประกอบกิจการนั้นมีหลายห้องติดต่อกนัก่ึงหน่ึงของ
พื้นท่ีใหห้มายถึงก่ึงหน่ึงของหอ้งท่ีตั้งวางสินคา้อาหารนั้น 
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(2)  สถานท่ีสะสมอาหารท่ีเป็นอาคารโกดงัเก็บสินคา้ 
    2.1  กรณีท่ีมีอาคารโกดงัหลายหลงั แต่มีเลขท่ีของอาคารโกดงัเลขท่ีเดียว
และเป็นเจา้ของเดียวกนั   ใหค้  านวณพื้นท่ีของอาคารโกดงัทั้งหมดรวมกบัพื้นท่ีของห้องน ้ าห้องส้วมและออก
ใบอนุญาตสะสมอาหารฉบบัเดียว 
    2.2  กรณีท่ีมีอาคารโกดงัหลายหลงั มีเลขท่ีของอาคารโกดงัเลขท่ีเดียว  แต่
มีเจา้ของหลายเจา้ของ ให้ค  านวณพื้นท่ีของอาคารโกดงัของแต่ละเจา้ของรวมกบัพื้นท่ีของห้องน ้ า ห้องส้วม 
ออกใบอนุญาตสะสมอาหารใหแ้ต่ละเจา้ของ 
      2.3  กรณีท่ีมีอาคารโกดงัหลายหลงั และมีเลขท่ีของอาคารโกดงั  แต่ละ
หลงั ใหค้  านวณพื้นท่ีของอาคารโกดงัแต่ละหลงัรวมกบัพื้นท่ีของหอ้งน ้ าห้องสวม และออกใบอนุญาตสะสม
อาหารแยกแต่ละโกดงั 
    2.4  กรณีท่ีมีเจ้าของสินค้าอาหารหลายเจ้าของในอาคารโกดังนั้น  ให้
ค  านวณพื้นท่ีของสถานท่ีสะสมอาหารของแต่ละเจ้าของรวมกับพื้นท่ีของห้องน ้ าห้องส้วม และออก
ใบอนุญาตสะสมอาหารให้แต่ละเจา้ของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจก าหนดประเภทของสถานท่ีจ าหน่าย
อาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารตามประเภทของอาหารหรือตามวิธีการจ าหน่าย เพิ่มเติมได้ตามท่ี
เห็นสมควร 

ขอ้ 9.  ผูจ้ดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร   ตอ้งจดัสถานท่ีใหถู้กตอ้ง
ดว้ยสุขลกัษณะและเง่ือนไขตามลกัษณะของกิจการดงัต่อไปน้ี 

ก. สถานทีส่ะสมอาหาร 
(1) ไม่อยูใ่นบริเวณท่ีน่าจะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
(2)  พื้นท าดว้ยวตัถุถาวร  ท าความสะอาดง่าย 
(3)  จดัใหมี้ระบบการระบายน ้าอยา่งเพียงพอ    และถูกดว้ยสุขลกัษณะตามเกณฑ ์ 

มาตรฐานท่ีเทศบาลต าบลประโคนชยัก าหนด 
(4)  จดัใหมี้แสงสวา่งและทางระบายอากาศเพียงพอ   และถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ

ตามเกณฑม์าตรฐานท่ีเทศบาลต าบลประโคนชยัก าหนด 
(5)    จดัใหมี้ส้วมจ านวนเพียงพอและถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะตามเกณฑม์าตรฐานท่ี

เทศบาลต าบลประโคนชยัก าหนด 
(6)  จดัใหมี้ท่ีรองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะและ 

เพียงพอ 
(7)    ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวดว้ยสุขลกัษณะตามค าแนะน าของเจา้พนกังาน

สาธารณสุข  พนกังานเจา้หนา้ท่ี  และค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  รวมทั้งระเบียบ  ขอ้บงัคบัและค าสั่งของ
เทศบาลต าบลประโคนชยั 
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ข. สถานทีจ่ าหน่ายอาหาร 
(1)  จดัท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ ก (1)-(6) 
(2)  จดัใหมี้โตะ๊  เกา้อ้ี  หรือท่ีนัง่อยา่งอ่ืนซ่ึงมีสภาพแขง็แรง  สะอาด  และเป็น

ระเบียบเรียบร้อยอยูเ่สมอ 
(3)   ผนงัและบริเวณท่ีปรุงอาหารตอ้งมีพื้นผวิท่ีท าความสะอาดง่าย 
(4)  จดัใหมี้ภาชนะและอุปกรณ์เคร่ืองใชต่้างๆท่ีใชใ้นการท า  ประกอบ ปรุง  เก็บ

และการบริโภคอาหารไวใ้ห้เพียงพอ  ปลอดภยั  และถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะตามเกณฑม์าตรฐานท่ีเทศบาล
ต าบลประโคนชยัก าหนด 

(5) จดัใหมี้บริเวณและท่ีส าหรับท าความสะอาดภาชนะตลอดจนอุปกรณ์เคร่ืองใช ้ 
ต่างๆ ใหเ้พียงพอและถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะเพื่อใชใ้นการนั้นโดยเฉพาะ 

(6)  จดัใหมี้ท่ีส าหรับลา้งมือพร้อมอุปกรณ์จ านวนเพียงพอ 
(7) จดัใหมี้การป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพ   รวมทั้งป้องกนัไม่ใหเ้กิดเหตุร าคาญ  

เน่ืองจากการจ าหน่าย  ท า  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 
(8) จดัใหมี้ระบบบ าบดัน ้าเสียตามค าแนะน าของเจา้พนกังานสาธารณสุข       และ 

ค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
(9)  ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวดว้ยสุขลกัษณะตามค าแนะน าของเจา้พนกังาน 

สาธารณสุข  พนกังานเจา้หนา้ท่ี และค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  รวมทั้งระเบียบ ขอ้บงัคบั และค าสั่งของ
เทศบาลต าบลประโคนชยั 
  ขอ้ 10. อาคารท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการตอ้งมีหลกัฐานแสดงวา่สามารถใชป้ระกอบการ
นั้นไดโ้ดยถูกตอ้งตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร 

ขอ้  11. เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน   มีอ านาจในการก าหนดเวลาจ าหน่ายอาหารบางประเภทหรือ
ชนิดใดในเขตท่ีระบุไว ้
  ขอ้ 12.  ให้เทศบาลต าบลประโคนชยั   มีอ านาจผอ่นผนัใหผู้ข้อรับใบอนุญาต  ผูข้อหนงัสือ
รับรองการแจง้  งดเวน้การปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 9 และขอ้ 10  เพียงเท่าท่ีเห็นสมควรหรือจะ
เปล่ียนแปลงอยา่งใดเพื่อให้เหมาะสมแก่กิจการซ่ึงใหค้วบคุมนั้น  ทั้งน้ี  การผอ่นผนันั้นตอ้งไม่เป็นเหตุ
กระทบกระเทือนถึงสุขภาพอนามยัของประชาชน 
  ขอ้ 13.   ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรือผูไ้ดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้      ตอ้งดูแลรักษาสถานท่ี
จ าหน่ายอาหาร  และสถานท่ีสะสมอาหารใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ  ดงัต่อไปน้ี 
    (1)  รักษาสถานท่ีใหส้ะอาดอยูเ่สมอรวมทั้งจดัใหมี้การป้องกนัและก าจดัสัตวน์ า
โรค 

(2)  ตอ้งมีการดูแลรักษาความสะอาดท่ีรองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูไม่ใหเ้ป็นท่ี
เพาะพนัธ์แมลงและสัตวน์ าโรค  และตอ้งมีการก าจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ 

(3)  รักษาส้วมใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะอยูเ่สมอ 
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(4)  จดัส่ิงของเคร่ืองใช ้ และอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาใหส้ะอาด
อยูเ่สมอ 

(5)   ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวดว้ยสุขลกัษณะตามค าแนะน าของเจา้พนกังาน
สาธารณสุข  พนกังานเจา้หนา้ท่ี  และค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  รวมทั้งระเบียบ  ขอ้บงัคบั  และค าสั่ง
ของเทศบาลต าบลประโคนชยั 

ขอ้ 14.  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรือผูไ้ดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้  จดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร
ตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัสุขลกัษณะของอาคาร  กรรมวธีิการจ าหน่าย  ท าประกอบ  ปรุง  
เก็บรักษาอาหาร  ตลอดจนสุขลกัษณะของภาชนะ  อุปกรณ์  น ้าใชแ้ละของอ่ืนๆ  รวมทั้งสุขลกัษณะส่วนตวั
ของผูจ้  าหน่ายอาหาร  ผูป้รุงอาหารและผูใ้หบ้ริการ  ดงัต่อไปน้ี 

(1) วาง เก็บอาหารก่อนปรุงในท่ีสะอาดถูกสุขลกัษณะ  รวมทั้งจดัใหมี้ 
การป้องกนั สัตวน์ าโรคในสถานท่ีนั้น 

(2) ใชเ้คร่ืองปกปิดอาหารรวมทั้งภาชนะ  และอุปกรณ์เคร่ืองใชต่้างๆ  ท่ี 
ใชใ้นการ ท า  ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร  เพื่อป้องกนัฝุ่ นละออง  และส่ิงท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  ตลอดจน
รักษาเคร่ืองปกปิดนั้นใหส้ะอาดและใชก้ารไดอ้ยูเ่สมอ 

(3)  น ้าแขง็ส าหรับใชบ้ริโภคตอ้งจดัเก็บไวใ้นภาชนะท่ีถูกสุขลกัษณะ  สามารถ
ป้องกนัส่ิงปนเป้ือนได ้ และหา้มน าอาหาร  หรือของส่ิงใดแช่หรือเก็บรวมไวด้ว้ยกนั 

(4)  การทุบ  บดน ้าแขง็ตอ้งปฏิบติัใหถู้กสุขลกัษณะและสะอาดอยูเ่สมอ  รวมทั้ง
ป้องกนัมิใหมี้เสียงอนัเป็นเหตุร าคาญแก่ผูอ่ื้น 

(5)  ในกรณีท่ีมีผา้เช็ดหนา้ให้บริการตอ้งท าความสะอาด  และผา่นความร้อนฆ่า
เช้ือโรคหรือกรรมวธีิอ่ืนใดใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ 

(6) จดัใหมี้น ้าสะอาดไวใ้ห้เพียงพอ 
(7)  ใชภ้าชนะหรือวตัถุท่ีสะอาด  ปลอดภยัส าหรับปรุง  ใส่  หรือห่ออาหาร  หรือ

น ้าแขง็  โดยรักษาใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 
(8)  ผูจ้  าหน่ายอาหาร  ผูป้รุงอาหาร  และผูใ้หบ้ริการตอ้งแต่งกายใหส้ะอาด  และ

ปฏิบติัตนใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะส่วนบุคคล 
(9)  ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวดว้ยสุขลกัษณะตามค าแนะน าของเจา้พนกังาน

สาธารณสุข  พนกังานเจา้หนา้ท่ี  และค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  รวมทั้งระเบียบ  ขอ้บงัคบัและค าสั่ง
เทศบาลต าบลประโคนชยั 

ขอ้ 15. ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรือผูไ้ดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้ตอ้งไม่เป็นโรคติดต่อ   และไม่
จา้งหรือใชบุ้คคลท่ีป่วยหรือมีเหตุควรเช่ือวา่เป็นโรคติดต่อ  จ  าหน่าย  ท า  ประกอบ ปรุง  เก็บอาหาร 
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หมวด  2 
ใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง 

………………………… 
ขอ้  16.  ผูใ้ดประสงคจ์ะจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร      ซ่ึงมีพื้นท่ีเกิน 

สองร้อยตารางเมตร  ใหย้ืน่ค  าขอรับใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบท่ีก าหนดทา้ยเทศบญัญติัน้ี  
พร้อมหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

 (1)  บตัรประชาชน  พร้อมส าเนาท่ีรับรองถูกตอ้ง 
 (2)  ทะเบียนบา้นพร้อมส าเนาท่ีรับรองถูกตอ้ง 
 (3)  ใบรับรองแพทย ์
 (4)  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล     พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวั

ประชาชนของผูแ้ทนนิติบุคคล (ในกรณีท่ีผูข้อเป็นนิติบุคคล) 
 (5)  หนงัสือมอบอ านาจ  ในกรณีท่ีเจา้ของกิจการไม่มายื่นขอรับใบอนุญาตดว้ย

ตนเอง 
 (6)  หลกัฐานอ่ืนๆ  ท่ีเทศบาลต าบลประโคนชยัก าหนดเพิ่มเติมในภายหลงั 
ในกรณีสถานท่ีตามวรรคหน่ึง มีพื้นท่ีไม่เกินสองร้อยตารางเมตรใหแ้จง้ต่อเจา้พนกังาน

ทอ้งถ่ินเพือ่ขอรับหนงัสือรับรองการแจง้ตามแบบท่ีก าหนดทา้ยเทศบญัญติัน้ี พร้อมหลกัฐานต่างๆ  
เช่นเดียวกบัท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึงก่อนจดัตั้ง  เม่ือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดรั้บแจง้ใหอ้อกใบรับแจง้การ
จดัตั้งสถานท่ีแก่ผูแ้จง้ตามแบบ  เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการประกอบกิจการตามท่ีแจง้เป็นการชัว่คราวใน
ระหวา่งท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินยงัมิไดอ้อกหนงัสือรับรองการแจง้ให้ตามท่ีขอ 

ขอ้  17.  เม่ือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดต้รวจสอบความถูกตอ้ง    และความสมบูรณ์ของค าขอ
อนุญาตหรือการแจง้แลว้  ปรากฏวา่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์  วธีิการ  และเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้หอ้อก
ใบอนุญาตตามแบบ  หรือออกหนงัสือรับรองการแจง้ตามแบบแลว้แต่กรณี 

ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรือผูแ้จง้ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมตามอตัราทา้ยเทศบญัญติัน้ี  ภายใน
ก าหนดสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีผูไ้ดรั้บใบอนุญาต  ผูแ้จง้  ผูแ้ทน  หรือผูรั้บมอบอ านาจจากผูไ้ดรั้บใบอนุญาต
หรือผูแ้จง้แลว้แต่กรณี  ไดรั้บหนงัสือแจง้จากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  หากมิไดช้ าระค่าธรรมเนียมท่ีคา้งช าระ
เวน้แต่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรือผูแ้จง้จะไดบ้อกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการท่ีจะตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมดงักล่าว 

การแจง้ความตามวรรคสอง ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินท าเป็นหนงัสือแจง้ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาต  
ผูแ้จง้  ผูแ้ทน  หรือผูรั้บมอบอ านาจจากผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรือผูแ้จง้แลว้แต่กรณีทราบ  ในกรณีไม่พบตวั  
หรือไม่ยอมรับหนงัสือ  ให้ส่งหนงัสือการแจง้หรือค าสั่งทางไปรษณียต์อบรับ  หรือปิดหนงัสือนั้นไวใ้นท่ี
เปิดเผยเห็นไดง่้าย  ณ  ภูมิล าเนาหรือส านกังานท าการของผูรั้บหนงัสือและใหถื้อวา่ผูน้ั้นไดท้ราบหนงัสือ
ดงักล่าวแลว้ตั้งแต่เวลาท่ีหนงัสือไปถึงหรือวนัปิดหนงัสือแลว้แต่กรณี 

 



 9 

ขอ้  18.  เม่ือผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรือผูไ้ดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้    ผูใ้ดประสงคจ์ะขอ
ต่อใบอนุญาต  หรือขอต่ออายหุนงัสือรับรองการแจง้  ให้ยืน่ค  าขอต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบ  พร้อมกบั
ช าระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาต  หรือหนงัสือรับรองการแจง้ส้ินอาย ุ

ขอ้ 19.ใบอนุญาตหรือใบรับรองการแจง้ใหมี้อายหุน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีออกใบอนุญาต  หรือ
วนัท่ีออกหนงัสือรับรองการแจง้ 

ขอ้  20.  เม่ือผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรือผูไ้ดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้         ไม่ประสงคจ์ะ  
ประกอบการต่อไปใหย้ืน่ค  าร้องบอกเลิกกิจการต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบ 

ขอ้  21.  หากผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรือผูไ้ดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้        ไม่ประสงคจ์ะ 
ประกอบการต่อไปใหย้ืน่ค  าร้องขอต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบ 

ขอ้  22.  หากปรากฏวา่ใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้สูญหาย ถูกท าลาย  หรือช ารุด
ในสาระส าคญั  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรือผูไ้ดรั้บหนงัสือแจง้แลว้แต่กรณีจะตอ้งยื่นค าขอต่อเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินตามแบบ  เพื่อขอใบแทนใบอนุญาต  หรือใบแทนหนงัสือรับรองการแจง้ใหม่  ภายในสิบหา้วนันบั
แต่วนัท่ีไดท้ราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุด  ในสาระส าคญัแลว้แต่กรณี  พร้อมหลกัฐาน  
ดงัต่อไปน้ี 

 (1)  เอกสารการแจง้ความต่อสถานีต ารวจกรณีการสูญหายหรือถูกท าลาย 
 (2)  ใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้เดิม  กรณีช ารุดในสาระส าคญั 
 (3)  หลกัฐานอ่ืนๆ  ตามขอ้ 16. 
ขอ้  23.  การออกใบแทนใบอนุญาต ใบแทนหนงัสือรับรองการแจง้ใหม่  ใหเ้จา้พนกังาน

ทอ้งถ่ินด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์ วธีิการ  และเง่ือนไข  ดงัน้ี 
การออกใบแทนใบอนุญาต  หรือใบแทนหนงัสือรับรองการแจง้  ใหใ้ชแ้บบแลว้แต่กรณี  

โดยประทบัตราสีแดง  ค  าวา่  “ใบแทน”  ก ากบัไวด้ว้ย  และใหมี้วนั  เดือน  ปี  ท่ีออกใบแทน  พร้อมทั้งลง
ลายมือช่ือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ในใบแทนและตน้ขั้วใบแทน 
บนัทึกดา้นหลงัตน้ขั้วใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้เดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือ
ช ารุดในสาระส าคญัของใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้เดิม  แลว้แต่กรณี  และเล่มท่ี  เลขท่ี  ปี  พ.ศ.  
ของใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนงัสือรับรองการแจง้ 

ขอ้  24.  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาต  หรือผูไ้ดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้  ใหจ้ดัสถานท่ีจ าหน่าย
อาหาร  และสถานท่ีสะสมอาหาร  ตอ้งแสดงใบอนุญาต  หรือหนงัสือรับรองการแจง้ไวโ้ดยเปิดเผย  และเห็น
ไดง่้าย ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ้  25.  ผูไ้ดรั้บอนุญาตให้จดัสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร
หรือพื้นท่ีใดซ่ึงมีพื้นท่ีเกินสองร้อยตารางเมตร  กรณีการฝ่าฝืนเทศบญัญติัน้ี  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่ง
พกัใชใ้บอนุญาตไวค้ราวหน่ึงไม่เกิน  15  วนั  ในกรณีถูกสั่งพกัใชใ้บอนุญาตสองคร้ัง  ถา้กระท าการฝ่าฝืนอีก
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได ้
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ขอ้  26.  ในกรณีผูด้  าเนินการจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารใน
อาคาร  หรือพื้นท่ีใดซ่ึงมีพื้นท่ีไม่เกินสองร้อยตารางเมตร  โดยมิไดแ้จง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามขอ้  6  
และเคยไดรั้บโทษตามเทศบญัญติัน้ี  เพราะเหตุฝ่าฝืนด าเนินกิจการโดยมิไดแ้จง้ขอหนงัสือรับรองการแจง้ต่อ
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมาแลว้คร้ังหน่ึง  หากยงัฝ่าฝืนด าเนินกิจการ  โดยมิไดแ้จง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินต่อไป  
ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งใหผู้ด้  าเนินกิจการดงักล่าว  หยดุด าเนินกิจการไว ้  จนกวา่จะไดด้ าเนินการ
แจง้ขอหนงัสือรับรองการแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามขอ้ 6 ถา้ยงัฝ่าฝืนอีก ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมี
อ านาจสั่งหา้มด าเนินกิจการนั้นไวต้ามท่ีเห็นสมควร  แต่ตอ้งไม่เกิน  2  ปี    

หมวด 3 
บทก าหนดโทษ 

................................ 
ขอ้  27.  ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามหรือฝ่าฝืนเทศบญัญติั     ตอ้งระวางโทษตามพระราชบญัญติั   

การสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 
 

หมวด  4 
บทเฉพาะการ 

…………………………. 

ขอ้  28.  บรรดาใบอนุญาตคา้อาหารหรือน ้าแขง็ในสถานท่ีเอกชนท่ีไดอ้อกก่อนวนั 
ใชเ้ทศบญัญติัน้ี ใหค้งใชต่้อไปจนส้ินอายใุบอนุญาตนั้น 

             

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี     26     เดือนมีนาคม   พ.ศ.  2550         

                                                        ลงช่ือ         ธีระศกัด์ิ  หาญประโคน 
               ( นายธีระศกัด์ิ    หาญประโคน ) 
               นายกเทศมนตรีต าบลประโคนชยั 

 
เห็นชอบ 

ลงช่ือ            อภิชาติ  งามกมล 
                 (นายอภิชาติ  งามกมล) 
นายอ าเภอประโคนชยั  ปฏิบติัราชการแทน 

ผูว้า่ราชการจงัหวดับุรีรัมย ์
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บัญชีอตัราค่าธรรมเนียม 
การออกหนังสือรับรองการแจ้ง/ใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร 
ท้ายเทศบัญญตัิต าบลประโคนชัย 

เร่ือง  สถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร พ.ศ. 2550 

 

ล าดบัท่ี ประเภท อตัราค่าธรรมเนียม 
(บาท/ปี) 

หมายเหตุ 

1. 

 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 

 
2. 
 

2.1 

หนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหารและ
สถานทีส่ะสมอาหาร 

พื้นท่ีไม่เกิน  10  ตารางเมตร 
พื้นท่ีเกิน  10  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  25  ตารางเมตร 
พื้นท่ีเกิน  25  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  50  ตารางเมตร 
พื้นท่ีเกิน  50  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  100  ตารางเมตร 
พื้นท่ีเกิน  100  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  150  ตารางเมตร 
พื้นท่ีเกิน  150  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  200  ตารางเมตร 
 

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร 
พื้นท่ีเกิน  200  ตารางเมตร  ข้ึนไป 

 

 

100 
150 
200 
250 
300 
350 

 

 

500 
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ใบแจ้ง 
เพ่ือการจัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 

พืน้ทีไ่ม่เกนิ 200 ตารางเมตร 
------------------------------------------------ 

เลขรับท่ี………../………… 
เลขท่ี………………… 

เขียนท่ี…………….………………………… 
           วนัท่ี…….เดือน………………….พ.ศ………. 
 
เรียน  เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน(นายกเทศมนตรีต าบลประโคนชยั) 

 ขา้พเจา้……………………………………..อาย…ุ……ปีเช้ือชาติ…………สัญชาติ………….… 
อยูบ่า้นเลขท่ี……….……ตรอก/ซอย…………………….ถนน…………………………………………... 
ต าบล………………….อ าเภอ…………………..จงัหวดั………………….โทรศพัท…์…………............. 

 ขอแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินเพื่อขอรับหนงัสือรับรองการแจง้การจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร
หรือสถานท่ีสะสมอาหารประเภท……………………………....…พื้นท่ี……………………..ตารางเมตร 
ใชช่ื้อสถานท่ีประกอบการ………………            ………………………ตั้งอยูเ่ลขท่ี……………..………… 
ตรอก/ซอย…………………ถนน………………….ต าบล………………….…. อ าเภอ…….…..…………. 
จงัหวดับุรีรัมย ์     โทรศพัท…์………………………………………………………..…………..…………. 
ผูจ้ดัการสถานท่ีประกอบการน้ีช่ือ(นาย   นาง  นางสาว )…………….……………………………………… 
อาย…ุ…….ปี เช้ือชาติ……..……สัญชาติ……..……อยูบ่า้นเลขท่ี……………..ตรอก/ซอย…………...........
ถนน……………ต าบล…………..…อ าเภอ………………จงัหวดั……………….โทรศพัท…์…………..… 

 การแจง้คร้ังน้ี ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามเทศบญัญติั เร่ือง  สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสม
อาหาร พ.ศ. 2550 และขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีของเทศบาลต าบลประโคนชยัเขา้ตรวจสอบสถานท่ีท่ีจะ
จดัตั้งดงักล่าว 

 ในการแจง้คร้ังน้ี  ขา้พเจา้ไดรั้บใบแจง้ชัว่คราวใหป้ระกอบกิจการในระหวา่งท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ยงัมิไดอ้อกหนงัสือรับรองการแจง้แลว้ 

                                                                             (ลงช่ือ)………….…………………………..….. 
          (………………….…………….………..) 
   ผูแ้จง้ 
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เลขท่ี บร……../……….      ท าท่ี ........……………………. 

ใบแจ้งช่ัวคราว 
เพ่ือประกอบกจิการการจ าหน่ายอาหาร/สะสมอาหาร 

พืน้ทีไ่ม่เกนิ 200 ตารางเมตร 
 

ตามท่ี (นาย นาง นางสาว)………………………………………….อาย…ุ…………….ปี 
เช้ือชาติ……….สัญชาติ…………..อยูบ่า้นเลขท่ี…………………ตรอก/ซอย…………………… 
ถนน………………….ต าบล………………..อ าเภอ……………………จงัหวดั………………… 
โทรศพัท…์…………………………………. 

 ไดแ้จง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินเพื่อขอรับหนงัสือรับรองการแจง้การจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือ
สถานท่ีสะสมอาหารประเภท……………….……………………..……….....พื้นท่ี…………..…ตารางเมตร 
ช่ือสถานท่ีประกอบการ………………………………………………ตั้งอยูท่ี่………………………………. 
ตรอก/ซอย………………ถนน……………………ต าบล……………….……อ าเภอ………………………. 
จงัหวดับุรีรัมย ์ โทรศพัท…์…………………………………………………………………..……. 
โดยมีผูจ้ดัการสถานท่ีประกอบการช่ือ (นาย นาง นางสาว )…………………………………………………. 
อาย…ุ……ปีเช้ือชาติ……………สัญชาติ……………..อยูบ่า้นเลขท่ี…………ตรอก/ซอย……………….... 
ถนน………..…….…ต าบล…………..…..……อ าเภอ…………………..…..จงัหวดั…………..…..……… 
โทรศพัท…์……………………….….ดงัรายละเอียดตามใบแจง้เลขท่ี…….………………นั้น 

 บดัน้ี เทศบาลต าบลประโคนชยัไดอ้อกใบรับแจง้ชัว่คราวเพื่อการประกอบกิจการตามท่ีแจง้ได้
จนกวา่ผูแ้จง้จะไดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้หรือจนกวา่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินสั่งการใหก้ารแจง้ดงักล่าวส้ินผล 

 ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี…………เดือน………………………..พ.ศ………….. 
 

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

เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
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เล่มท่ี………..เลขท่ี………..ปี………….. 
 

หนังสือรับรองการแจ้ง 
การตั้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 

---------------------------------------- 
ท่ี บร…………../………….                                   ส านกังานเทศบาลต าบลประโคนชยั 
 

อนุญาตให.้...............................................................เช้ือชาติ............................สัญชาติ..................... 
อยูบ่า้น/ส านกังานเลขท่ี…………หมู่ท่ี…………..ตรอก/ซอย…………...……….ถนน…………………… 
ต าบล……………………อ าเภอ………………………จงัหวดั………..……โทรศพัท…์……………..…… 
 ขอ้ 1 จดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพื้นท่ีไม่เกินสองร้อย
ตารางเมตร   ค่าธรรมเนียม………..………..…..……..บาท(……………………………….…….………….) 
ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี………..…เลขท่ี……………ลงวนัท่ี…………เดือน…..……………พ.ศ……………… 
โดยใชช่ื้อสถานท่ีประกอบการวา่………………………….……….พื้นท่ีประกอบการ…………..ตารางเมตร 
จ านวนคนงาน……………….คนตั้งอยู ่ณ เลขท่ี …………หมู่ท่ี…………ตรอก/ซอย…………….………… 
ถนน…..………….…ต าบล………………..……อ าเภอ………..………..……จงัหวดั..……………………. 
โทรศพัท…์………….…………. 
 ขอ้    2        ผูแ้จง้ไดมี้การปฏิบติัครบถว้น  ดงัน้ี 
    ปฏิบติัตามเทศบญัญติัต าบลประโคนชยั  เร่ือง  สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสม
อาหาร พ.ศ. 2550  
    ปฏิบติัการอ่ืน ๆ โดยความเห็นชอบจากเจา้พนกังานสาธารณสุข 
  ช าระค่าธรรมเนียมส าหรับการด าเนินกิจการท่ีตอ้งแจง้น้ีภายในเวลาท่ีก าหนดทุกปี 
 ขอ้     3       ผูแ้จง้ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ ดงัต่อไปน้ี 
 (1)……………………………………………………………………………………… 
 (2)……………………………………………………………………………… 
  ผูแ้จง้ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการแจง้ภายในวนัท่ี…………เดือน…………………ของทุกปี 
ออกให ้ณ วนัท่ี ..……..เดือน……………………พ.ศ…………. 

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

                                                (……………………………………..) 
เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
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ค าขอรับใบอนุญาต 
จัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหารในอาคารหรือพื้นทีใ่ด 

ซ่ึงมีพืน้ทีเ่กนิสองร้อยตารางเมตร 
เขียนท่ี…………………………………… 

วนัท่ี…………..เดือน……………………..พ.ศ…………… 

ขา้พเจา้…………………………อาย…ุ….ปี เช้ือชาติ…………….สัญชาติ……… 
อยูบ่า้นเลขท่ี……...หมู่ท่ี…..….ตรอก/ซอย…..…….……..ถนน…………………ต าบล………………...….
อ าเภอ.…………..…..จงัหวดั………………..…โทรศพัท…์……………. 
  ขอยืน่ค  าขอรับใบอนุญาตจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารประเภท  
.............................................................ต่อ  นายกเทศมนตรีต าบลประโคนชยั 
    พร้อมค าขอน้ีขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ มาดว้ยแลว้  คือ 

1.  ถ่ายหนา้ตรงคร่ึงตวั ไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตาด าของผูข้อรับใบอนุญาต     
     ขนาด 1*1      น้ิว   จ  านวน  2  รูป 
2.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ ของผูข้อรับ 

                                ใบอนุญาต  
3.  ส าเนาทะเบียนบา้น 
4.………………………………………………………………………………… 
5.………………………………………………………………………………… 
6.………………………………………………………………………………… 

แผนผงัท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบค าขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

(ลงช่ือ)…………….………………………….ผูข้อรับใบอนุญาต 
   (………………………….…………….) 
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ค าขอต่ออายุ 
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 

 
เขียนท่ี…………………………………… 

วนัท่ี………………เดือน……………………พ.ศ………….. 

ขา้พเจา้…………………….………….อาย…ุ………ปี    เช้ือชาติ………..……สัญชาติ…………… 
อยูบ่า้นเลขท่ี……………….หมู่ท่ี……………ตรอง/ซอย………………………ถนน………………………. 
ต าบล……………….อ าเภอ…………………..จงัหวดั………………….โทรศพัท…์…………...…………... 

ขอยืน่ค  าขอต่ออายใุบอนุญาตจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารประเภท 
……………………………………………………..……….เล่มท่ี…………..เลขท่ี……………..ปี………ต่อ 
นายกเทศมนตรีต าบลประโคนชยั 

พร้อมค าขอน้ีขา้พเจา้ ไดแ้นบเอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ มาดว้ยแลว้  คือ  
1.ใบอนุญาต……………………………………………………………………………… 

 2.  ………………..………………………………………………………………………… 
3.  …………………..……………………………………………………………………… 
4  .……………………..…………………………………………………………………… 
5.  ………………..…………..…………………………………………………………….. 
6.  …………………………..……………………………………………………………… 

ขอรับรองวา่ขอ้ความในใบค าขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

(ลงช่ือ)………………………….………..ผูข้อต่ออายใุบอนุญาต 
                 (……………………………….…..) 
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ใบอนุญาต 
จัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร  พื้นทีเ่กินสองร้อยตารางเมตร 

เล่มท่ี ………………..เลขท่ี…………………ปี…………. 
อนุญาตให้…………………………….…เช้ือชาติ………………สัญชาติ…………… 

อยูบ่า้น/ส านกังานเลขท่ี…………..หมู่ท่ี……….ตรอก/ซอย………………….ถนน……….……… 
ต าบล……………………อ าเภอ………………..จงัหวดั…………………โทรศพัท…์…………… 

ขอ้ 1 จดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารประเภท................................... 
...................................ค่าธรรมเนียม…………….….บาท (……………..………………………….) 
ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี…………..….เลขท่ี…….ลงวนัท่ี…….เดือน…………....พ.ศ……..........โดยใชช่ื้อสถาน
ประกอบการวา่………….……………………………….…พื้นท่ีประกอบการ…………..ตารางเมตร ตั้งอยู ่
ณ เลขท่ี ………หมู่ท่ี…….ตรอก/ซอย………….…………...ถนน………...........ต าบล…………….อ าเภอ
ประโคนชยั   จงัหวดับุรีรัมย ์   โทรศพัท…์…….....................................
โทรสาร……...…………….……..…. 

ขอ้   2    ผูไ้ดรั้บใบอนุญาต ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ  ดงัต่อไปน้ี 
 (1)………………………………………………………………………………… 
 (2)………………………………………………………………………………… 
ใบอนุญาตฉบบัน้ีใหใ้ชจ้นถึงวนัท่ี…………เดือน…………………….พ.ศ……………… 

ออกให ้ณ วนัท่ี…………เดือน……………….พ.ศ…………… 

 (ลงช่ือ)………………………………….. 
 (………………………………….) 
 เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
-------------------------------------------------------การต่ออายใุบอนุญาต------------------------------------------------------ 

การต่ออายุใบอนุญาต 
คร้ังท่ี………………………… 
ใหต้่ออายใุบอนุญาตฉบบัน้ีจนถึง 
วนัท่ี…เดือน……………..พ.ศ………….. 
ค่าธรรมเนียม…………………..บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี………………… 
เลขท่ี……….ลว………/………./…….. 
โดยมีเง่ือนไขโดยเฉพาะ  ดงัน้ี 
……………………………………….. 

…………………….. 
เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

………./……………/………. 

การต่ออายุใบอนุญาต 
คร้ังท่ี………………………… 
ใหต้่ออายใุบอนุญาตฉบบัน้ีจนถึง 
วนัท่ี…เดือน…………...พ.ศ………….. 
ค่าธรรมเนียม…………………..บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี………………… 
เลขท่ี……….ลว………/………./…….. 
โดยมีเง่ือนไขโดยเฉพาะ  ดงัน้ี 
……………………………………….. 

…………………….. 
เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

………./……………/………. 

การต่ออายุใบอนุญาต 
คร้ังท่ี………………………… 
ใหต้่ออายใุบอนุญาตฉบบัน้ีจนถึง 
วนัท่ี..…เดือน………….พ.ศ………….. 
ค่าธรรมเนียม…………………..บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี………………… 
เลขท่ี……….ลว………/………./…….. 
โดยมีเง่ือนไขโดยเฉพาะ  ดงัน้ี 
……………………………………….. 

…………………….. 
เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

………./……………/………. 


