
เทศบัญญัตติ ำบลโพนทอง 
เรื่อง สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและสถำนที่สะสมอำหำร พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

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

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพนทอง ว่าด้วยสถานที่จ าหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๔๐ มาตรา มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา 
๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ 
มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลโพนทองโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลโพนทอง
และผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพนทองเรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลโพนทองต้ังแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย 
ที่ส านักงานเทศบาลต าบลโพนทองแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑)  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและ

สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๙ 
(๒)  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและ

สะสมอาหาร (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๑  
บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศ

บัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน  
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
 “อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายวา่ด้วยอาหาร 

“สถานทีจ่ าหน่ายอาหาร” หมายความวา่ อาคาร สถานที่หรือบริเวณใดๆ ที่มใิชท่ี่หรือทาง
สาธารณะ ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จและจ าหนา่ยใหผู้้ซื้อสามารถบริโภคได้ทนัที ทั้งนี้
ไม่ว่าจะเป็นการจ าหนา่ยโดยจัดให้มีบริเวณไว้ส าหรบัการบริโภค ณ ที่นัน้ หรือน าไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 

“สถานทีส่ะสมอาหาร” หมายความวา่ อาคาร สถานที่หรือบริเวณใดๆ ที่มิใชท่ี่หรือทาง
สาธารณะ ที่จัดไวส้ าหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอืน่ใดซึ่งผู้ซื้อ
ต้องน าไปท า ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 

“เจ้าพนักงานท้องถ่ิน” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลโพนทอง 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งไ ด้รับการแต่ง ต้ังจาก 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
ข้อ ๕ ผู้ใดจะจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมี

พื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ถ้า
สถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินเพื่อขอหนังสือรับรองการแจ้ง
ก่อนการจัดต้ัง 

ข้อ ๖ ความในข้อ ๔ ไม่ใช้บังคับแก่การประกอบการ ดังนี้  
(๑) การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
(๒) การขายของในตลาด  
(๓) การจ าหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ  



ข้อ ๗ ผู้จัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ต้องจัดสถานที่ให้ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะ และเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ ดังต่อไปนี้ 

ก. สถานที่สะสมอาหาร  
(๑) ไม่ต้ังอยู่ในบริเวณที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
(๒) พื้นท าด้วยวัตถุถาวร ท าความสะอาดง่าย  
(๓) จัดให้มีระบบการระบายน้ าอย่างเพียงพอ และถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ตามเกณฑ์

มาตรฐานที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขก าหนด  
(๔) จัดให้มีแสงสว่างและทางระบายอากาศเพียงพอ และถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ตามเกณฑ์

มาตรฐานที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขก าหนด 
(๕)  จัดให้มีส ้วมจ านวนเพียงพอ และถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่เจ้า

พนักงานสาธารณสุขก าหนด 
(๖)  จดัใหมีที่รองร ับม ูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยส ุขลกัษณะและเพ ียงพอ 
(๗) ปฏิบ ัติการอ ันใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคาแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

และคำสั่งพนักงานทองถ ิ่น รวมทั้งระเบียบ เทศบัญญ ัต ิ  และค าสั่งเทศบาลต าบลโพนทอง 
ข.   สถานท ี่จ าหน่ายอาหาร 
(๑)   จัดสถานที่ตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ ก. (๑) - (๖) 
(๒)  ที่นั่งอย่างอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรง สะอาด  และเป็นระเบียบ เร ียบร้อยอยู่เสมอ 
(๓)  ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหาร ต้องมีพื้นที่ท าความสะอาดง่าย 
(๔)  จัดให้มีอุปกรณ์และเคร่ืองใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการท า ประกอบ ปรุง เก็บและการบริโภค

อาหารไว้ให้เพียงพอ ปลอดภัย และถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานที่เทศบาลต าบลโพนทอง
ก าหนด 

(๕)  จัดให้มีบริเวณและที่ส าหรับท าความสะอาดภาชนะ ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ
ให้เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะเพื่อใช้ในการนั้นโดยเฉพาะ 

(๖)  จัดให้มีที่ส าหรับล้างมือพร้อมอุปกรณ์จ านวนเพียงพอ 
(๗)  จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร าคาญ เนื่องจากการ

จ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร 
(๘)  จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและค าสั่ง

เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งของเทศบาลต าบลโพนทอง 

 

  ข้อ ๘ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ต้องดูแลรักษาสถานที่ จ าหน่ายอาหาร

หรือสถานที่สะสมอาหารที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

  (๑)   รักษาสถานที่ให้สะอาดอยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการป้องกันและก าจัดสัตว์น าโรค 

  (๒)   ต้องมีการรักษาดูแลความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ไม่ให้เป็นที่

เพาะพันธุ์แมลงและสัตว์น าโรคได้ และต้องมีการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
(๓)  จัดให้มีส ้วมจ านวนเพียงพอ และถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่เจ้า

พนักงานสาธารณสุขก าหนด 



(๔)  จัดให้มีอุปกรณ์และเคร่ืองใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการท า ประกอบ ปรุง เก็บและการบริโภค
อาหารไว้ให้เพียงพอ ปลอดภัย และถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานที่เทศบาลต าบลโพนทอง
ก าหนด 

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งของเทศบาลต าบลโพนทอง 

  ข้อ ๙ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจ

ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่

สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่

จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 
เจ้าพนักงานทอ้งถ่ินต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนญุาตพร้อมด้วยเหตุผลให้

ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดใน
เทศบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผูข้ออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรค
สองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๐ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 
แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๑๑ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลโพนทอง เท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนค าขอก่อนใบอนุญาตสิน้อายุ เมื่อได้ย่ืนค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๘ และข้อ ๙ โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย
เทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อใบอนุญาตสิ้นอายุ
ส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละย่ีสิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระเว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจ านวน 

ข้อ ๑๓ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลต าบล
โพนทอง 

ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการ 
จากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการข้ันสูงตามที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้
ง่าย  ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 



ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตย่ืนค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลาย หรือ
ช ารุดตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ย่ืนค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ย่ืนค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบ 

ข้อ ๑๕  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่
เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๑๖ เจ้าพนักงานทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งข้ึนไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไข      ที่ระบุ
ไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และ
การไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบ
ต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๑๗ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับ
ใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วต้ังแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง  หรือวันปิดค าสั่ง 
แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๘ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  

ข้อ ๑๙ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ
พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(๓) อื่นๆ ตามที่เทศบาลต าบลโพนทองประกาศก าหนด 
เมื่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบ

กิจการตามที่แจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 

ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันท าการนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถ่ินจะก าหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้งหรือผู้
ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 



ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินแจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายในเจ็ด
วันท าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล แต่ถ้าผู้แจ้งได้
ด าเนินการแก้ไขภายในเวลาทีก่ าหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกหนังสอืรับรองการแจ้งให้ผูแ้จ้งภายในเจ็ด
วันท าการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนงัสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้
ง่าย ณ สถานที่ด าเนินกจิการตลอดเวลาที่ด าเนนิกิจการ 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่หนงัสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้
ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งยื่นขอรับใบแทนหนงัสอืรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวนันับแต่วันที่ได้ทราบถึงการ
สูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่ก าหนดไวท้้ายเทศบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสญูหาย ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งน า
ส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหายมาแสดงต่อ  
เจ้าพนักงานท้องถ่ินประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ ย่ืนขอรับใบ
แทนหนังสือรับรองการแจ้งน าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินประกอบด้วย 

ข้อ ๒๒ เมื่อผู้แจ้งประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการด าเนินกิจการให้แก่บุคคลอื่นให้แจ้งให้เจ้า
พนักงานท้องถ่ินทราบด้วย 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ผู้ด าเนินกิจการใดด าเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในเทศบัญญัตินี้โดยมิได้แจ้งต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินและเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพราะเหตุที่ฝ่าฝืน
ด าเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินมาแล้วครั้งหนึ่ง ยังฝ่าฝืนด าเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถ่ินต่อไป ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ด าเนินการ
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจสั่งห้ามการด าเนินกิจการนั้นไว้ตาม
เวลาที่ก าหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้ 

ข้อ ๒๔ ผู้แจ้งมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการแจ้งตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ใน
วันที่มาแจ้ง และภายในระยะเวลาสามสิบวันก่อนวันครบรอบปีของทุกปีตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้า
มิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละย่ีสิบของจ านวนค่าธรรมเนี ยมที่
ค้างช าระ เว้นแต่ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจ านวน 

 ข้อ ๒๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลต าบล
โพนทอง 
   ข้อ ๒๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบท
ก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ข้อ ๒๗ ให้นายกเทศมนตรีต าบลโพนทองรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มี
อ านาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วนัที…่…...........เดือน......................................พ.ศ...............  
 
       
      (ลงชื่อ) 



                  (นายศักด์ิศร ี ศรีบาลแจ่ม) 
            นายกเทศมนตรีต าบลโพนทอง 
       เห็นชอบ 
 
 
 (นายนิคม  ปัญจวัฒน)์ 
นายอ าเภอเมืองกาฬสนิธุ ์


