บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหินดาด
เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒

************************

หลักการ
เพื่อปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหินดาด ว่าด้วย เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งออกตามความ ในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐
มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
เหตุผล
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต
การขอใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การขอใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถาน
จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร และไม่ใช่เป็นการขายของ
ในตลาด เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและกากับดูแลสถานที่สะสมอาหาร

เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหินดาด
เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรตรา เทศบัญญัติ ว่าด้วย เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเขตเทศบาลตาบลหินดาด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕
มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลหินดาด และความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหินดาด เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ “
ข้อ ๒ เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหินดาดนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ
สานักงานเทศบาล ตาบลหินดาด แล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3 ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหินดาด เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัติตาบลนี้
“อาหาร”หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้าจุนชีวิตได้แก่
(๑) วัตถุทุกชนิดที่คน ดื่ม แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือยา
เสพติดให้โทษตามกฎหมาย ว่าด้วยการนั้น และแต่กรณี
(๒) วัตถุที่มุ่งหมาย สาหรับใช้ หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารรวมทั้งวัตถุเจือ
ปน อาหาร สี และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส
“สถานที่จาหน่ายอาหาร ”หมายความว่า อาคารสถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทาง
สาธารณะที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหาร หรือปรุงอาหารจนสาเร็จและจาหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที
ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการจาหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สาหรับการบริโภค ณ ที่นั้นหรือนาไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่สะสมอาหาร ” หมายความถึง อาคารสถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทาง
สาธารณะที่จัดไว้สาหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผู้ซื้อ
ต้องนาไปทาประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
“อาคาร”หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าใช้สอยได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลหินดาด
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข ”หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๕ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพ้นที่
เกินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ถ้าสถานที่กล่าวมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอรับหนังสือรับรองการ
แจ้งก่อนการจัดตั้ง

-๒ข้อ ๖ ความใน ข้อ ๔ ไม่ใช้บังคับแก่การประกอบอาหาร ดังนี้
(๑) การประกอบอาหารกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๒) การขายของในตลาด
(๓) การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ข้อ ๗ ผู้จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือ สถานที่สะสมอาหาร ต้องจัดสถานที่ให้ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ ดังต่อไปนี้
ก. สถานที่สะสมอาหาร
(๑) ต้องไม่อยู่ในบริเวณที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๒) พื้นที่ทาด้วยวัตถุถาวร ทาความสะอาดง่าย
(๓) จัดให้มีระบบการระบายน้าอย่างเพียงพอ และถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขกาหนด
(๔) จัดให้มีแสงสว่างและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขกาหนด
(๕) จัดให้มีส้วมจานวนเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะมาตรฐานที่เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขกาหนด
(๖) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเพียงพอ
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคาแนะนาของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข และคาสั่งพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ เทศบัญญัติ และคาสั่งเทศบาลตาบลหินดาด
ข. สถานที่จาหน่ายอาหาร
(๑) จัดสถานที่ตามกาหนดไว้ในข้อ ก. (๑) - (๖)
(๒) จัดให้มีโต๊ะ เก้าอี้ หรือที่นั่งอย่างอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรง สะอาด และเป็นระเบียบ
เรียบร้อยอยู่เสมอ
(๓) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหาร ต้องมีพื้นที่ทาความสะอาดง่าย
(๔) จัดให้มีภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการทา ประกอบ ปรุง เก็บ
และการบริโภคอาหารไว้ให้เพียงพอ ปลอดภัย และถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานที่เทศบาลตาบล
หินดาดกาหนด
(๕) จัดให้มีบริเวณและที่สาหรับทาความสะอาดภาชนะ ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้
ต่างๆ ให้เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ เพื่อใช้ในการนั้นโดยเฉพาะ
(๖) จัดให้มีที่สาหรับล้างมือ พร้อมอุปกรณ์จานวนเพียงพอ
(๗) จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อ สุขภาพ รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุราคาญ
เนื่องจากการจาหน่าย ทา ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร
(๘) จัดให้มีระบบบาบัดน้าเสีย ตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และ
คาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคาแนะนาของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข และคาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งระเบียบ เทศบัญญัติและคาสั่งของเทศบาลตาบลหินดาด

-๓ข้อ ๘ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ต้องดูแลรักษาสถานที่จาหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) รักษาสถานที่ให้สะอาดอยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการป้องกันและกาจัดสัตว์นาโรค
(๒) ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ไม่ให้เป็นที่เพาะพันธุ์
แมลงและสัตว์นาโรค และต้องมีการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(๓) รักษาส้วมให้ถูกต้องสุขลักษณะอยู่เสมอ
(๔) จัดสิ่งของเครื่องใช้ และอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ
คาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ เทศบัญญัติ และคาสั่งของเทศบาลตาบลหินดาด
ข้อ ๙ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจาหน่าย ทา ประกอบ ปรุง เก็บ รักษาอาหาร ตลอดจน
สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น้าใช้ และของใช้อื่นๆ รวมทั้งจัดให้มีการป้องกันสัตว์นาโรคในสถานที่นั้น
(๑) วางเก็บอาหารก่อนปรุงในที่สะอาดถูกสุขลักษณะ รวมทั้งจัดให้มีการป้องกันสัตว์นาโรคใน
สถานที่นั้น
(๒)
ใช้เครื่องปกปิดอาหาร รวมทั้งภาชนะและอุปกรณ์ และเครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการ ทา
ประกอบ ปรุง เก็บอาหาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตลอดจนรักษาเครื่องปกปิด
นั้นให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ
(๓) น้าแข็งสาหรับใช้บริโภค ต้องจัดเก็บไว้ในภาชนะที่ถูกสุขลักษณะ สามารถป้องกันสิ่ง
ปนเปื้อนได้ ห้ามนาอาหารหรือสิ่งของอื่นใดแช่หรือเก็บรวมไว้ด้วยกัน
(๔) การทุบ บดน้าแข็ง ต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ และสะอาดอยู่เสมอรวมทั้งป้องกันมิให้มี
เสียงอันเป็นเหตุราคาญแก่ผู้อื่น
(๕) ในกรณีที่มีผ้าเช็ดหน้าให้บริการ ต้องทาความสะอาดและผ่านความร้อน ฆ่าเชื้อโรค หรือ
กรรมวิธีอื่นใด ให้ถูกต้องด้วยถูกสุขลักษณะ
(๖) จัดให้มีน้าสะอาดไว้ให้เพียงพอ
(๗) ใช้ภาชนะหรือวัตถุที่สะอาด ปลอดภัยสาหรับปรุง ใส่ หรือห่ออาหารหรือน้าแข็งโดย
รักษาให้สะอาดอยู่เสมอ
(๘) ผู้จาหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหาร และผู้ให้บริการต้องแต่งกายให้สะอาดและปฏิบัติตนให้
ถูกต้องด้วยสุขลักษณะส่วนบุคคล
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับด้วยสุขลักษณะ ตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ
คาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ เทศบัญญัติ และคาสั่งเทศบาลตาบลหินดาด
ข้อ ๑๐ อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ ต้องมีหลักฐานแสดงว่าสามารถใช้ ประกอบการได้โดย
ถูกต้องตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาหาร
ข้อ ๑๑ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ต้องไม่เป็นโรคติดต่อและไม่จ้างหรือใช้บุคคล
ที่ป่วย หรือมีเหตุการณ์เชื่อว่าเป็นโรคติดต่อ จาหน่าย ทา ประกอบ ปรุง เก็บอาหาร

-๔ข้อ ๑๒ ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ในอาคารหรือพื้นที่ใด
ซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบ สอ.๑ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมกับ
หลักฐานต่างๆ ตามที่เทศบาลตาบลหินดาดกาหนด
ในกรณีสถานที่ ตามวรรคหนึ่ง มีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ให้ยื่นคาขอรับหนังสือ
รับรองการแจ้ง ตามแบบ สอ.๒ ต่อพนักงานท้องถิ่น พร้อมหลักฐานต่างๆ ตามที่เทศบาลตาบลหินดาด
ข้อ ๑๓ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขออนุญาตหรือ
คาขอรับหนังสือรับรองการแจ้งแล้ว ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ให้ออก
ใบอนุญาตตามแบบ สอ.๓ หรือหนังสือรับรองการแจ้ง ตามแบบ สอ.๔ แล้วแต่กรณี
ผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ได้รับรองการแจ้ง ต้องมารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งพร้อม
ค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้ ภายในกาหนดสิบห้าวันนับตั้งแต่ที่รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น หากมิได้ชาระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กาหนด จะต้องชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบ ของ
จานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ
ข้อ ๑๔ การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุตามแบบ สอ.๕เมื่อได้ยื่นคาขอ
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กาหนดไว้
ข้อ ๑๕ ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นประจาทุกปี ตลอดระยะเวลาที่ดาเนิน
กิจการนั้น โดยยื่นคาขอชาระค่าธรรมเนียม ตามแบบ สอ.๖ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมหลักฐานต่างๆ
ตามที่เทศบาลตาบลหินดาดกาหนด และให้ชาระค่าธรรมเนียมก่อนครบรอบในแต่ละปี หากมิได้ชาระ
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนดจะต้องชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ยี่สิบของค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ
เว้นแต่ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการดาเนินการกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการชาระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ข้อ ๑๖ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของ
เทศบาลตาบลหินดาด
ข้อ ๑๗ เมื่อผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ไม่ประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต
หรือหนังสือรับรองการแจ้ง ไม่ประสงค์จะประกอบการต่อไปให้ยื่นคาขอบอกเลิกการดาเนินการต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ตามแบบ สอ.๗
ข้อ ๑๘ หากผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต
หรือหนังสือรับรองการแจ้ง ให้ยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ สอ.๗
ข้อ ๑๙ หากปรากฏว่าในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง สูญหาย ถูกทาลายหรือชารุดในสาระสาคัญ
ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งแล้วแต่กรณี จะต้องยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนหนังสือ
รับรอง
การแจ้ง ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ สอ.๗ ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย
ถูกทาลายหรือชารุดในสาระสาคัญแล้วแต่กรณีพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตารวจ กรณีสูญหายหรือถูกทาลาย

-๕(๒) ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิม กรณีชารุดในสาระสาคัญ
ข้อ ๒๐ การออกใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบหนังสือรับรองการแจ้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ สอ.๓ หรือการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง
ให้ใช้แบบ สอ.๔ โดยประทับตราสีแดงคาว่า “ใบแทน” กากับไว้ด้วยและให้มีวัน เดือน ปี ที่ออกใบแทนพร้อม
ทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน
(๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม
(๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม หรือต้นขั้วหนังสือรับรองการแจ้งเดิมระบุสาเหตุการ
สูญหายหรือชารุดในสาระสาคัญของใบอนุญาตเดิมหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิมแล้วแต่กรณี และลงเล่มที่
เลขที่ ปี พ.ศ. ของใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง
ข้อ ๒๑ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ให้จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหาร ต้องแสดงใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๒๒ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ ดังต่อไปนี้
(๑)
คาขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารให้ใช้แบบ สอ.๑
(๒) คาขอรับหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารให้ใช้
แบบ สอ.๒
(๓) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ให้ใช้แบบ สอ.๓
(๔)
หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารให้ใช้แบบ สอ.๔
(๕)
คาขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ให้ใช้แบบ สอ.๕
(๖) คาขอชาระค่าธรรมเนียมประจาปี หนังสือรับรองการแจ้งตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหาร ให้ใช้แบบ สอ.๖
(๗) คาขออนุญาตการต่างๆ ให้ใช้แบบ สอ.๗
ข้อ ๒๓ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ
ไม่ถูกต้องตามเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหินดาดนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้คราวหนึ่ง
ไม่เกิน สิบห้าวัน
ข้อ ๒๔ ในกรณีผู้ดาเนินการจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด
ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้องตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามข้อ
๔ และเคยได้รับโทษตามเทศบัญญัตินี้ เพราะเหตุที่ฝ่าฝืนดาเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้ดาเนินการดังกล่าวหยุดดาเนินกิจการไว้ จนกว่าจะได้ดาเนินการ
แจ้งขอหนังสือรับรองการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามข้อ ๔ ถ้ายังฝ่าฝืนอีก ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่น มีอานาจสั่งห้ามดาเนินการนั้นไว้ ตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสองปี
ข้อ ๒๕ ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหินดาดนี้ในข้อ ๔ มีความผิดต้องระวางโทษตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อ ๒๖ ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหินดาดนี้ใน ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๙ มีความผิดต้องระวางโทษ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

-๖ข้อ ๒๗ ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหินดาดนี้ในข้อ ๑๘ หรือข้อ ๒๐ มีความผิดต้องระวาง
โทษตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อ ๒๘ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใด ดาเนินการในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตตาม ข้อ ๒๒ วรรคหนึ่ง มี
ความผิดต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อ ๒๙ บรรดาใบอนุญาตค่าอาหารหรือน้าแข็งในสถานที่เอกชน ที่ได้ออกก่อนวันใช้เทศบัญญัติ
เทศบาลตาบลหินดาดนี้ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นสุดอายุใบอนุญาตนั้น
ข้อ ๓๐ ให้นายกเทศมนตรีตาบลหินดาด มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอานาจ
ออกระเบียบ เทศบัญญัติหรือคาสั่ง เพื่อปฏิบัติการเป็นไปตาม เทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่

เดือน

)นายกฤชพล แสงสุนานนท์(
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหินดาด
เห็นชอบ
)ลงชื่อ(
)นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย(
นายอาเภอห้วยแถลงปฏิบตั ริ าชการแทน
ผูว้ ่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

พ๒๕๖๒ .ศ.

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้ายเทศบัญญัติตาบลหินดาด
เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒
ลาดับ

รายการ

อัตราค่าธรรมเนียม
ต่อปี (บาท)

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่
จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมี
พื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด
๑

พื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๑๐ ตารางเมตร

๑๐๐.๐๐

๒

พื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร

๒๐๐.๐๐

๓

พื้นที่ประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร

๓๐๐.๐๐

๔

พื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร

๕๐๐.๐๐

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหาร ในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน สองร้อย
ตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด
๑

พื้นที่ประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร

๑,๐๐๐.๐๐

๒

พื้นที่ประกอบการเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป

๒,๐๐๐.๐๐

