
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลสองช้ัน 
เร่ือง  สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  2552 
************************ 

  โดยท่ีเปนการสมควรตราเทศบัญญัตติําบลวาดวย  เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ี
สะสมอาหาร  พ.ศ. 2552 ในเขตเทศบาลตําบลสองช้ัน 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   60   แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แกไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  12)  พ.ศ.2546  ประกอบมาตรา  40  มาตรา  48   มาตรา 50  มาตรา  54  มาตรา 55 
มาตรา  58   มาตรา  63  และมาตรา 65    แหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ. 2535   โดยไดรับ             
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน  และโดยความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย    
ดังตอไปนี ้
  ขอ  1  เทศบัญญัตินี้  เรียกวา  “ เทศบัญญัติเทศบาลตําบลสองช้ัน  เรื่อง สถานท่ีจําหนาย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ. 2552 “ 
  ขอ  2  เทศบัญญัติตําบลนี ้ ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ีไดประกาศไวโดยเปดเผย                              
ณ   สํานักงานเทศบาลตําบลสองช้ัน  แลวเจ็ดวัน 
  ขอ  3  ในเทศบัญญัตติําบลนี ้
  “อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิตไดแก 
  (1)  วัตถุทุกชนิดท่ีคน  ดื่ม  แตไมรวมถึงยา  วัตถุท่ีออกฤทธ์ิตอจิตและประสาทหรือ
ยาเสพติดใหโทษตามกฎหมาย  วาดวยการนั้น  และแตกรณ ี
  (2)  วัตถุท่ีมุงหมาย  สําหรับใช  หรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารรวมท้ังวัตถุเจือปน
อาหาร  สี  และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 
  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณใดๆ ท่ีมิใชท่ีหรือ
ทางสาธารณะท่ีจัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จ  และจําหนายใหกับผูซ้ือสามารถบริโภค
ไดทันที  ท้ังนี้  ไมวาจะเปนการจําหนาย  โดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับบริโภค  ณ  ท่ีนั้น  หรือนําไปบริโภค 
ท่ีอ่ืนก็ตาม 
  “สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณใดๆ  ท่ีมิใชท่ีหรือ   
ทางสาธารณะท่ีจัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใด  
ซ่ึงผูซ้ือตองนําไปทําประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 
  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใชเปนของเอกชน  และ
ประชาชนสามารถใชประโยชน  หรือใชสัญจรได 



 

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  หรือส่ิงท่ี
สรางขึ้นอยางอ่ืน  ซ่ึงบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 
  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกเทศมนตรีตําบลสองช้ัน 
  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซ่ึงไดรับการแตงตั้งจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535 
  ขอ  4  ผูใดจะจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร หรือ     
พ้ืนท่ีใด  ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาด  ตองไดรับใบอนุญาตจาก   
เจาพนักงานทองถ่ิน  ถาสถานท่ีกลาวมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตร  ตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน    
เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจงกอนการจัดตั้ง 
  ขอ  5  ความใน  ขอ  4  ไมใชบังคับแกการประกอบอาหาร  ดังนี ้
  (1)  การประกอบอาหารกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
  (2)  การขายของในตลาด 
  (3)  การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 
  ขอ  6  ผูจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือ  สถานท่ีสะสมอาหาร  ตองจัดสถานท่ีให
ถูกตองดวยสุขลักษณะและเง่ือนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังตอไปนี ้
  ก.  สถานที่สะสมอาหาร 
  (1)  ตองไมอยูในบริเวณท่ีนาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 
  (2)  พ้ืนท่ีทําดวยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดงาย 
  (3)  จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑ
มาตรฐาน  ท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 
  (4)  จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑ
มาตรฐาน  ท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 
  (5)  จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานท่ี            
เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 
  (6)  จัดใหมีท่ีรองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลท่ีถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ 
  (7)  ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  และ
คําส่ังพนักงานทองถ่ิน  รวมท้ังระเบียบ  เทศบัญญัต ิ และคําส่ังเทศบาลตําบลสองช้ัน 
  ข.  สถานที่จําหนายอาหาร 
  (1)  จัดสถานท่ีตามกําหนดไวในขอ  ก. (1) – (6) 
  (2)  จัดใหมีโตะ  เกาอ้ี  หรือท่ีนั่งอยางอ่ืนซ่ึงมีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และเปนระเบียบ
เรียบรอยอยูเสมอ 



 

  (3)  ผนังและบริเวณท่ีปรุงอาหาร  ตองมีพ้ืนท่ีทําความสะอาดงาย 
  (4)  จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตางๆ ท่ีใชในการทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บ  และการ
บริโภคอาหารไวใหเพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานท่ีเทศบาลตําบลสองช้ัน
กําหนด 
  (5)  จัดใหมีบริเวณและท่ีสําหรับทําความสะอาดภาชนะ  ตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  
ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ  เพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ 
  (6)  จัดใหมีท่ีสําหรับลางมือ  พรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ 
  (7)  จัดใหมีการปองกันอันตรายตอ  สุขภาพ  รวมท้ังปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญเนื่องจาก
การจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 
  (8)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  และคําส่ัง          
เจาพนักงานทองถ่ิน 
  (9)  ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  และ
คําส่ังเจาพนักงานทองถ่ิน  รวมท้ังระเบียบ  เทศบัญญัติและคําส่ังของเทศบาลตําบลสองช้ัน 
  ขอ  7  ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจง  ตองดูแลรักษาสถานท่ีจําหนาย
อาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารท่ีถูกตองดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี ้
  (1)  รักษาสถานท่ีใหสะอาดอยูเสมอ  รวมท้ังจัดใหมีการปองกันและกําจัดสัตวนําโรค  

(2)   ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดท่ีรองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  ไมใหเปน 
ท่ีเพาะพันธุแมลงและสัตวนําโรค  และตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีถูกตองดวยสุขลักษณะ 
  (3)  รักษาสวมใหถูกตองสุขลักษณะอยูเสมอ 
  (4)  จัดส่ิงของเครื่องใช  และอุปกรณใหเปนระเบียบเรียบรอย  และรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 
  (5)  ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและ
คําส่ังเจาพนักงานทองถ่ิน  รวมท้ังระเบียบ  เทศบัญญัติ  และคําส่ังของเทศบาลตําบลสองช้ัน 
  ขอ  8  ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจง  จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารตอง
ปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการจําหนาย  ทําประกอบ  ปรุง  
เก็บ  รักษาอาหาร  ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ  น้ําใช  และของใชอ่ืนๆ รวมท้ังสุขลักษณะ
สวนบุคคล  ของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการ  ดังตอไปนี ้
  (1)  วางเก็บอาหารกอนปรุงในท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ  รวมท้ังจัดใหมีการปองกันสัตว     
นําโรคในสถานท่ีนั้น 
  (2)  ใชเครื่องปกปดอาหาร  รวมท้ังภาชนะและอุปกรณ  และเครื่องใชตางๆ  ท่ีใชในการทํา  
ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละอองและส่ิงท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตลอดจนรักษา         
เครื่องปกปดนั้นใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ 



 

  (3)  น้ําแข็งสําหรับใชบริโภค  ตองจัดเก็บไวในภาชนะท่ีถูกสุขลักษณะ  สามารถปองกัน  
ส่ิงปนเปอนได  และหามนําอาหารหรือส่ิงของอ่ืนใดแชหรือเก็บรวมไวดวยกัน 
  (4)  การทุบ  บดน้ําแข็ง  ตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะ  และสะอาดอยูเสมอรวมท้ังปองกัน   
มิใหมีเสียงอันเปนเหตุรําคาญแกผูอ่ืน 
  (5)  ในกรณีท่ีมีผาเช็ดหนาใหบริการ  ตองทําความสะอาดและผานความรอน  ฆาเช้ือโรค
หรือกรรมวิธีอ่ืนใด  ใหถูกตองดวยถูกสุขลักษณะ 
  (6)  จัดใหมีน้ําสะอาดไวใหเพียงพอ 
  (7)  ใชภาชนะหรือวัตถุท่ีสะอาด  ปลอดภัยสําหรับปรุง  ใส  หรือหออาหารหรือน้ําแข็ง  
โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 
  (8)  ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาดและปฏิบัติตน
ใหถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคล 
  (9)  ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและ
คําส่ังเจาพนักงานทองถ่ิน  รวมท้ังระเบียบ  เทศบัญญัติ  และคําส่ังเทศบาลตําบลสองช้ัน 
  ขอ  9  อาคารท่ีใชเปนสถานท่ีประกอบการ  ตองมีหลักฐานแสดงวาสามารถใช
ประกอบการไดโดยถูกตองตามกฎหมาย  วาดวยการควบคุมอาหาร 
  ขอ  10  ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจง  ตองไมเปนโรคติดตอและไมจาง
หรือใชบุคคลท่ีปวย หรือมีเหตุการณเช่ือวาเปนโรคติดตอ  จําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร 
  ขอ  11  ผูใดประสงคจะจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหาร  ในอาคาร
หรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตร  ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  สอ.1  ตอ                         
เจาพนักงานทองถ่ิน  พรอมกับหลักฐานตาง ๆ ตามท่ีเทศบาลตําบลสองช้ันกําหนด 
  ในกรณีสถานท่ี  ตามวรรคหนึ่ง  มีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตร  ใหยื่นคําขอรับหนังสือ
รับรองการแจง  ตามแบบ  สอ.2  ตอพนักงานทองถ่ิน  พรอมหลักฐานตางๆ  ตามท่ีเทศบาลตําบลสองช้ัน
กําหนด 
  ขอ  12  เม่ือเจาพนักงานทองถ่ิน  ไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของ            
คําขออนุญาตหรือคําขอรับหนังสือรับรองการแจงแลว  ปรากฏวาถูกตองตามหลักเกณฑวิธีการ  และเง่ือนไข
ท่ีกําหนดไวใหออกใบอนุญาตตามแบบ  สอ.3  หรือหนังสือรับรองการแจง  ตามแบบ  สอ.4  แลวแตกรณ ี
  ผูไดรับอนุญาตหรือผูไดรับการรับรองการแจง  ตองมารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง
การแจงพรอมคาธรรมเนียมตามอัตราทายเทศบัญญัตนิี้  ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตท่ีไดรับหนังสือแจง
จากเจาพนักงานทองถ่ิน  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด จะตองชําระคาปรับเพ่ิม   
ขึ้นอีกรอยละยี่สิบ  ของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ 



 

  ขอ  14  ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองเสียคาธรรมเนียมเปนประจําทุกป  ตลอดระยะเวลา
ท่ีดําเนินกิจการนั้น  โดยยื่นคําขอชําระคาธรรมเนียม  ตามแบบ  สอ.6  ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  พรอม
หลักฐานตางๆ  ตามท่ีเทศบาลตําบลสองช้ันกําหนด  และใหชําระคาธรรมเนียมกอนครบรอบในแตละป  
หากมีไดชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนดจะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละ  ยี่สิบของ
คาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินการกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการชําระ
คาธรรมเนียมครั้งตอไป 
  ขอ  15  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งป  นับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขต
อํานาจของเทศบาลตําบลสองช้ัน 
  ขอ  16  เม่ือผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจง  ไมประสงคจะแกไขรายการ
ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง  ไมประสงคจะประกอบการตอไปใหยื่นคําขอบอกเลิกการ
ดําเนินการตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ตามแบบ  สอ.7 
  ขอ  17  หากผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับหนังสือรับรองการแจง  ประสงคจะแกไขรายการใน
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง  ใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ตามแบบ  สอ. 7 
  ขอ  18  หากปรากฏวาในอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง  สูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด
ในสาระสําคัญผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจงแลวแตกรณี  จะตองยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจง  ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ตามแบบ  สอ.7  ภายในสิบหาวัน  
นับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ลูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณีพรอมหลักฐานดังตอไปนี ้
  (1)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 
  (2)  ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
  ขอ  19  การออกใบแทนใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจง  ใหเจาพนักงานทองถ่ิน
ดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไข  ดังนี ้

 (1)  การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  สอ.3  หรือการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจง  
ใหใชแบบ  สอ.4  โดยประทับตราสีแดงคําวา “ใบแทน”  กํากับไวดวยและใหมีวัน  เดอืน  ป  ท่ีออกใบแทน
พรอมท้ังลงลายมือช่ือเจาพนักงานทองถ่ิน  หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถ่ินในใบแทนและ
ตนขั้วใบแทน 
  (2)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาท่ีเหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 
  (3)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  หรือตนขั้วหนังสือรับรองการแจงเดิมระบุสาเหตุ
การสูญหายหรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมหรือหนังสือรับรองการแจงเดิมแลวแตกรณี  และลง
เลมท่ี  เลขท่ี  ป พ.ศ.  ของใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจง 



 

  ขอ  20  ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจง  ใหจัดตัง้สถานท่ีจําหนายอาหาร  
หรือสถานท่ีสะสมอาหาร  ตองแสดงใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย    
ณ  สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
  ขอ  21  ใหใชแบบพิมพตางๆ  ตามท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตนิี้  ดังตอไปนี ้
  (1)  คําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร                        
ใหใชแบบ  สอ.1 
  (2)  คําขอรับหนังสือรับรองการแจงสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหาร     
ใหใชแบบ  สอ.2 
  (3)  ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหาร  ใหใชแบบ  สอ.3 
  (4)  หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหาร          
ใหใชแบบ  สอ.4 
  (5)  คําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  ใหใชแบบ  
สอ.5 
  (6)  คําขอชําระคาธรรมเนียมประจําป  หนังสือรับรองการแจงตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร
หรือสถานท่ีสะสมอาหาร  ใหใช แบบ สอ.6 
  (7)  คําขออนุญาตการตาง  ๆใหใชแบบ  สอ.7 
  ขอ  22    ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหาร         
ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามเทศบัญญัตเิทศบาลตําบลสองช้ันนี้  เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจส่ัง       
พักใชใบอนุญาตไวคราวหนึ่งไมเกิน  สิบหาวัน 
  ขอ  23  ในกรณีผูดําเนินการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารใน
อาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด  โดยมิไดแจง     
ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ตามขอ  4  และเคยไดรับโทษตามเทศบัญญัตินี้  เพราะเหตุท่ีฝาฝนดําเนินกิจการ   
โดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจส่ังใหผูดําเนินการดังกลาวหยุด     
ดําเนินกิจการไว  จนกวาจะไดดําเนินการแจงขอหนงัสือรับรองการแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ตามขอ  4  
ถายังฝาฝนอีก  ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจส่ังหามดําเนินการนั้นไว  ตามท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกิน 
สองป 
  ขอ  24  ผูใดฝาฝนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลสองช้ันนี้ในขอ  4  มีความผิดตองระวางโทษ
ตามพระราชบัญญตัิเทศบาล  พ.ศ. 2496  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 12)  พ.ศ. 2546 
  ขอ  25  ผูใดฝาฝนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลสองช้ันนี้ในขอ  6  ขอ  7  หรือ  ขอ  9                
มีความผิดตองระวางโทษตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 12)  พ.ศ. 2546 
 



 

  ขอ  26  ผูใดฝาฝนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลสองช้ันนี้ในขอ  18  หรือขอ  20  มีความผิด     
ตองระวางโทษตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 12)  พ.ศ. 2546 
  ขอ  27  ผูรับใบอนุญาตผูใด  ดําเนินการในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตาม  ขอ  22 
วรรคหนึ่ง  มีความผิดตองระวางโทษตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 12)  
พ.ศ. 2546 
  ขอ  28  บรรดาใบอนุญาตคาอาหารหรือน้ําแข็งในสถานท่ีเอกชน  ท่ีไดออกกอนวันใช   
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลสองช้ันนี้ใหคงใชไดตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 
  ขอ  29  ใหนายกเทศมนตรีตําบลสองช้ัน  มีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตนิี้  
และใหมีอํานาจออกระเบียบ  เทศบัญญัติหรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการเปนไปตาม   เทศบัญญัตนิี ้

    ประกาศ    ณ    วันท่ี            เดือน                      พ.ศ.  2552 

 
      (ลงช่ือ)               
                                                (นายชยพล   วงษทอง) 
                ตําแหนง   นายกเทศมนตรีตําบลสองช้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 



 

 
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมตอทายเทศบัญญัตติําบลสองชั้น 

เร่ือง  สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  2552 

ลําดับ รายการ อัตราคาธรรมเนียม 
ตอป (บาท) 

 
 
 
1 
2 
3 
4 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงการจัดตั้งสถานที่
จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซ่ึงมีพ้ืนที่
ไมเกินสองรอยตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาด 
พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  10  ตารางเมตร 
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  10  ตารางเมตร  แตไมเกิน  50  ตารางเมตร 
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  50  ตารางเมตร  แตไมเกิน  100  ตารางเมตร 
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  100  ตารางเมตร  แตไมเกิน  200  ตารางเมตร 
 

(ใหระบุจํานวนเงนิที่จะ
เรียกเก็บ) 

 
50.00 
200.00 
300.00 
500.00 

 
 
 
1 
2 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหาร  ในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซ่ึงมีพ้ืนที่เกิน สองรอย  
ตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด 
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  200  ตารางเมตร  แตไมเกิน  800  ตารางเมตร 
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  800  ตารางเมตร  ขึ้นไป 
 

(ใหระบุจํานวนเงินที่จะ
เรียกเก็บ) 

 
500.00 

1,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบเทศบัญญัติตําบลสองชั้น 
เร่ือง  สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  2552 
-------------------------- 

หลักการ 

เพ่ือใหมีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลสองช้ันวาดวย  เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหาร   
และสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. 2552 ซ่ึงออกตามความในมาตรา   60   แหงพระราชบัญญัติเทศบาล                  
พ.ศ. 2496  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  12)  พ.ศ.2546  ประกอบมาตรา  40  มาตรา  48   มาตรา 50  มาตรา  54  
มาตรา 55 มาตรา 58   มาตรา  63  และมาตรา 65    แหงพระราชบัญญัต ิการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535    
 

เหตุผล 

  เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลสองช้ัน  ไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลตําบลสองช้ัน  
เม่ือวันท่ี  18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2551  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง จัดตั้งองคการบริหารสวนตําบล
สองช้ัน  อําเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย  เปนเทศบาลตําบลสองช้ัน   ประกาศ  ณ  วันท่ี   29  เมษายน         
พ.ศ. 2551  กําหนดใหบรรดาขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลท่ีไดใชบังคับในเรื่องใดอยูกอนแลว         
คงใชบังคับตอไปเปนการช่ัวคราว  จนกวาจะไดตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม 
  โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต    
การออกใบอนุญาต  การขอใบอนุญาต  การตออายุใบอนุญาต  การขอใบแทนใบอนุญาต  และการออก      
ใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่เกิน                         
200  ตารางเมตร  และไมใชเปนการขายของในตลาด   เพ่ือประโยชนในการควบคุมและกํากับดูแล             
สถานท่ีสะสมอาหาร   

 ดังนั้น  เทศบาลตําบลสองช้ันจึงเสนอรางเทศบัญญัติตอสภาเทศบาลตําบลสองช้ันเรื่อง  
สถานท่ีจําหนายอาหาร  และสถานท่ีสะสมอาหารพ.ศ.2552  เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบและนําเสนอ   
ผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย  เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ  ใหใชเปนเทศบัญญัติของเทศบาลตําบลสองช้ัน
ตอไป 
 
 
 


