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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
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หลักการ 

ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
 
 

เหตุผล 

เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมหรือก ากับดูแลสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   
ที่ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้งภายในเขตเทศบาลต าบลหนองสองห้องซ่ึงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้กระท าได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ  จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 
เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  

พ.ศ.2562 
 

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองสองห้อง ว่าด้วยสถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบมาตรา 40 มาตรา มาตรา 48 
มาตรา 50 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข      
พ.ศ.2535 เทศบาลต าบลหนองสองห้องโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลหนองสองห้องและผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่นอนุมัติ จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  
 

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองสองห้อง เรื่อง สถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2562” 

 
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลหนองสองห้องต้ังแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย

เปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลต าบลหนองสองห้องแล้วเจ็ดวัน 
 
ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน

เทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินีใ้ห้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน  
 

ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
“อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
“สถานที่จ าหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทาง

สาธารณะที่จัดไว้เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จและจ าหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้
ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้ส าหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือน าไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม 

“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทาง
สาธารณะ ที่จัดไว้ส าหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใดซึ่งผู้ซื้อ
ต้องน าไปท า ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 



“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่ ง ได้ รับการแต่งตั้ งจาก 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
 ข้อ 5 ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมี
พื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอหนังสือ
รับรองการแจ้งก่อนการจัดตั้ง 
 ๕.๑สถานที่สะสมอาหารต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ตั้งอยู่ในที่ที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ใกล้ชิดกับที่ฝังศพที่เททิ้งสิ่งปฏิกูล       
ที่เลี้ยงสัตว์ หรือท่ีอ่ืนใด ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  (2) พ้ืนท าด้วยวัตถุถาวรและน้ าขังอยู่ไม่ได้ 
  (๓) จัดให้มีแสงสว่างและทางระบายอากาศเพียงพอและตั้งอยู่ในที่ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เห็นชอบ 
  (๔) จัดให้มีส้วมที่ได้สุขลักษณะและมีจ านวนเพียงพอและตั้งอยู่ในที่ซึ่ งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เห็นชอบ 
  (๕) ถ้าจะขยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารต้องได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 
  (๖) ปฏิบัติการอ่ืนๆ ให้ต้องด้วยสุขลักษณะตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะน าหรือตามค าสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ๕.2 สถานที่จ าหน่ายอาหาร  ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (1) จัดสถานที่และปฏิบัติให้มีลักษณะตาม ๕.1 
  (2) จัดให้มีโต๊ะ เก้าอ้ี หรือที่นั่งอย่างอ่ืนให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ 
  (3) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารต้องมีผิวเรียบไม่ดูดซึมน้ าและท าความสะอาดได้ง่าย 
  (4) จัดให้มีภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในการประกอบ ปรุง การเก็บและการบริโภค
ไว้ให้เพียงพอตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  (5) จัดให้มีที่ส าหรับท าความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้เพียงพอตามค าแนะน า
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  (6) จัดให้มีที่ส าหรับล้างมือที่ได้สุขลักษณะและมีจ านวนเพียงพอตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 
  (7) ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควรจัดให้มีที่พักน้ าโสโครกหรือที่ดักไขมันหรือการกระท า
อ่ืนใดอันเป็นการก าจัดน้ าโสโครกให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ข้อ ๖ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร     
หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาต
ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 (1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 (2) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 (3) อ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลหนองสองห้องประกาศก าหนด 
 ข้อ ๗ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
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 ๗.1 สถานที่รวมทั้งการขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
 (1) รักษาสถานที่ให้สะอาดอยู่เสมอ 
 (2) จัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ได้สุขลักษณะ 
  (3) ก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลหนองสองห้อง      
หรือตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นแนะน า 
 (4) รักษาห้องน้ าห้องส้วมให้ได้สุขลักษณะอยู่เสมอ 
  (5) กรณีมีสัตว์ที่จะท าเป็นอาหารต้องแยกให้อยู่ในที่อันเหมาะสม 
 (6) จัดวางสิ่งของเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 
 (7) ปฏิบัติการอ่ืนๆ  ให้ต้องด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ
ตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ๗.2 การขาย ท า ประกอบ ปรุง และสะสมอาหารต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 (1) วาง เก็บ หรือสะสมอาหารในที่สะอาดซึ่งป้องกันสัตว์น าโรคได้ 
 (2) ผู้รับใบอนุญาตและผู้ประกอบกิจการต้องแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อย 
 (3) ในกรณีที่มีผ้าเย็นให้บริการต้องท าความสะอาดและผ่านความร้อนฆ่าเชื้อโรคให้ถูกต้อง
ด้วยสุขลักษณะ 
 (4) จัดให้มีน้ าสะอาดให้เพียงพอ 
 (5) น้ าที่ใช้ปรุง ประกอบ แช่ ล้างอาหารและภาชนะต้องใช้น้ าที่สะอาด 
 (6) ให้มีเครื่องปกปิดอาหารตลอดถึงภาชนะหรือเครื่องใช้ส าหรับท า  ประกอบ ปรุงอาหาร 
เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองและสัตว์น าโรคได้ตลอดจนรักษาเครื่องปกปิดนั้นให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
 (7) ใช้ภาชนะท่ีสะอาดส าหรับใส่หรือปรุงอาหารโดยต้องรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 
 (8) ห้ามมิให้ใช้ภาชนะท่ีท าด้วยโลหะสังกะสีหรือตะกั่วต้มอาหารที่มีเกลือปนอยู่ด้วย 
 (9) ห้ามมิให้ขายอาหารที่อาจเป็นอันตรายหรือไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 
 (10) ห้ามจ้างหรือใช้บุคคลที่ป่วยหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าป่วยเป็นโรคติดต่อท า ประกอบ 
ปรุง หรือขายอาหาร 
 (11) ปฏิบัติการอ่ืนๆ ให้ต้องด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ
ตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ๗.3 ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาต ท า ประกอบ ปรุง สะสมอาหาร เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าตนเป็น
โรคติดต่อหรือซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจแล้วปรากฏว่าเป็นพาหะและได้รับแจ้งเป็นหนังสือว่าตนเป็น
พาหะของโรคติดต่อดังต่อไปนี้ 
 (1) วัณโรค 
 (2) อหิวาตกโรค 
    (3) ไข้หวัด 
    (4) โรคบิด 
    (5) ไข้ไทฟอยด์ 
    (6) ไข้อีสุกอีใส 
    (7) ไข้หัด 
    (8) โรคคางทูม 
    (9) โรคเรื้อน 
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    (10) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ 
    (11) โรคไอกรน 
    (12) โรคตา 
    (13) โรคอ่ืนๆ  ที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขก าหนดให้เป็นโรคติดต่อ 
 ข้อ ๘ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่า
สละสิทธิ์ 
 ข้อ ๙ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้ องหรือความไม่
สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่
จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล  
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนด
ในเทศบัญญัตินี้ ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตาม
วรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 
 ข้อ 1๐ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจ
ของเทศบาลต าบลหนองสองห้องเท่านั้น 
 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

 การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ 7 และข้อ 8 ด้วย 
 ข้อ 1๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย
เทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้
ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจ านวน 
 ข้อ 1๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
 ข้อ 1๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือ
ช ารุด ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
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การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
 ข้อ 1๔ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่
เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ 1๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต 

(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข    

พ.ศ.2535 
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 
 ข้อ 1๖ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดย
ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับ
ใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง 
แล้วแต่กรณี 
 ข้อ 1๗ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 ข้อ 1๘ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(2) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(3) อ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลหนองสองห้องประกาศก าหนด 

เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการประกอบ
กิจการตามที่แจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
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ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 
ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันท าการนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะก าหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับ
หนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 

ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายใน
เจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล แต่ถ้าผู้แจ้ง
ได้ด าเนินการแก้ไขภายในเวลาที่ก าหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายใน
เจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 
  ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
ณ สถานที่ด าเนินกิจการตลอดเวลาที่ด าเนินกิจการ 
 ข้อ 2๐ ในกรณีท่ีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับ
หนังสือรับรองการแจ้งยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย 
ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งน า
ส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหายมาแสดงต่อ  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(2) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทน
หนังสือรับรองการแจ้งน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
 ข้อ 2๑ เมื่อผู้แจ้งประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการด าเนินกิจการให้แก่บุคคลอ่ืนให้ผู้นั้น      
มีหน้าทีแ่จ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ 
 ข้อ 2๒ ในกรณีที่ผู้ด าเนินกิจการใดด าเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในเทศบัญญัตินี้โดยมิได้แจ้งต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เพราะเหตุที่ฝ่าฝืน
ด าเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่ง ยังฝ่าฝืนด าเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อ       
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้
ด าเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งห้ามการด าเนินกิจการ
นั้นไว้ตามเวลาที่ก าหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได ้
 ข้อ 2๓ ผู้แจ้งมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการแจ้งตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้    
ในวันที่มาแจ้ง และภายในระยะเวลาสามสิบวันก่อนวันครบรอบปีของทุกปีตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น    
ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียม  
ที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม    
และค่าปรับจนครบจ านวน 
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 ข้อ 2๔ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลต าบล
หนองสองห้อง 
 ข้อ 2๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
 ข้อ 2๖ ให้นายกเทศมนตรีต าบลหนองสองห้องรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มี
อ านาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

                 ประกาศ   ณ   วันที่           เดือน   มีนาคม   พ.ศ.256๒ 
 
 
                  (ลงชื่อ) 
                                                                (นายจีรภัทร  วรสิงห์) 
                                                        นายกเทศมนตรีต าบลหนองสองห้อง 
 
 
เห็นชอบ 
             (ลงชื่อ)........................................... 
                       (นายชุมพิชญ์  เดชะรัฐ) 
  นายอ าเภอหนองสองห้อง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ 
                           จังหวัดขอนแก่น 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
หนังสือรับรองการแจ้ง/ใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
ท้ายเทศบัญญตัิเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 

เร่ือง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ.2562 

ที ่ รายการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม 
(บาท/หน่วย) 

1 
 
 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 

หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารใน
อาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขาย
ของในตลาด 
พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน 10 ตารางเมตร 
พ้ืนที่ประกอบการเกิน 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 25 ตารางเมตร 
พ้ืนที่ประกอบการเกิน 25 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร 
พ้ืนที่ประกอบการเกิน 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 
พ้ืนที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 
 

 
 

 
100 
200 
300 
800 

1,000 
(อัตราสูงสุด๑,๕๐๐บาท)  

2 
 
 

2.1 
2.2 

 

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ในอาคาร
หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของใน
ตลาด 
พ้ืนที่ประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร 
พ้ืนที่ประกอบการเกิน 300 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 
 

2,000 
3,000 

(เกิน สองร้อยตารางเมตร 
อัตราสูงสดุ ๔,๕๐๐ บาท) 
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