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ประกาศเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
เรื่อง  ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

ว่าด้วยควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. 2565 
-------------------------------- 

  ตามที่สภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  ได้เสนอร่างเทศบัญญัติ ว่าด้วยควบคุมสถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. 2565  ต่อสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด และสภาเทศบาลฯ ได้มีมติ
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติ ว่าด้วยควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2565 ในการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2564  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  
2564  และผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ ว่าด้วยควบคุมสถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2565  ตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496      
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่14) พ.ศ.2562 และตามหนังสือจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศก 0023.4/3426 ลงวันที่  28  
กุมภาพันธ์  2565 นั้น 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด จึงประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  
ว่าด้วยควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. 2565  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่   1   
เมษายน  พ.ศ.  2565 เป็นต้นไป 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ   วันที่   1   เมษายน  พ.ศ.  2565 

 

 

(นางกันตพัชร์  ไชยนา) 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ. 2565 
---------------------------------------------- 

 
หลักการ 

 
   ให้ปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
 
 

เหตุผล 
 

โดยที่การด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารที่ไม่ถูกต้องด้วย 
สุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก าหนด
สุขลักษณะในการด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร หลักเกณฑ์ การอนุญาตให้ด าเนิน
กิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร หลักเกณฑ์การแจ้งเพ่ือขอ หนังสือรับรองการแจ้งให้ด าเนิน
กิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและการออก
หนังสือรับรองการแจ้งให้ด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร จึงตราเทศบัญญัตินี้ 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

ว่าด้วยควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
พ.ศ. 2565 

------------------------------------------------------- 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม

อาหาร 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา
๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด         
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด และผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ จึงตราเทศบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ว่าด้วยควบคุมสถานที่
จ าหน่าย 
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2565 ” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย 
เปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด แล้วเจ็ดวัน 

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
“สถานที่จ าหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทาง

สาธารณะ ที่จัดไว้เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จและจ าหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันทีทั้งนี้     
ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้ส าหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือน าไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม 

“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทาง 
สาธารณะที่จัดไว้ส าหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารให้รูปลักษณะอ่ืนใด ซึ่ง ผู้ซื้อต้อง
น าไปท าประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 

“อาหารสด” หมายความว่า อาหารที่มีสภาพเป็นของสด เช่น เนื้อสัตว์ ผัก หรือผลไม้ 
“อาหารประเภทปรุงส าเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการท าประกอบหรือปรุงส าเร็จพร้อม

ที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ 
“อาหารแห้ง” หมายความว่า อาหารที่ผ่านกระบวนการท าให้แห้งโดยการอบ รมควัน ตากแห้ง

หรือวิธีการอ่ืนใด เพ่ือลดปริมาณความชื้นที่มีอยู่ในอาหารลงและเก็บรักษาไว้ได้นานขึ้น 
“เครื่องปรุงรส” หมายความว่า สิ่งที่ใช้ในกระบวนการปรุงอาหารให้มีรูปแบบ รสชาติ หรือกลิ่น

รสชวนรับประทาน เช่น เกลือ น้ าปลา น้ าส้มสายชู ซอส รวมทั้งเครื่องเทศ สมุนไพร มัสตาร์ด 
“วัตถุเจือปนอาหาร” หมายความว่า วัตถุที่ตามปกติมิได้ใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบ       

ที่ส าคัญของอาหาร แต่ใช้เจือปนในอาหารเพ่ือประโยชน์ในการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา หรือการขนส่ง      
และให้หมายความรวมถึงวัตถุที่มิได้เจือปนในอาหาร แต่บรรจุรวมอยู่กับอาหารเพ่ือประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นด้วย 
เช่น วัตถุกันชื้น วัตถุดูดออกซิเจน เป็นต้น 
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“ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือ รับรอง
การแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุม ก ากับ ดูแลการ
ด าเนินการของสถานที่จ าหน่ายอาหารนั้น 

“ผู้สัมผัสอาหาร” หมายความว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียมประกอบ 
ปรุงจ าหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ 

“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ไปปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด เป็นผู้รักษาการ ให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้     

และให้มีอ านาจ ออกระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

----------------------------------------- 

ข้อ ๕ ผู้ด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารต้องด าเนินการให้ เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวง  และประกาศกระทรวงออก  
ตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
หมวด ๒ 

สุขลักษณะในการด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหาร 
----------------------------------------- 

ส่วนที่ ๑ 
สถานที่และสุขลักษณะของบริเวณที่ใช้ท าประกอบหรือปรุงอาหารที่ใช้จ าหน่ายอาหาร 

และที่จัดไว้ส าหรับบริโภคอาหาร 

ข้อ ๖ สถานที่และบริเวณที่ใช้ท า ประกอบหรือปรุงอาหาร ที่ใช้จ าหน่ายอาหาร และท่ีจัดไว้ 
ส าหรับบริโภคอาหารต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) พ้ืนที่บริเวณท่ีใช้ท า ประกอบหรือปรุงอาหารต้องท าด้วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไม่ช ารุด 
และท าความสะอาดง่าย 

(๒) กรณีท่ีมีผนัง หรือเพดานต้องท าด้วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไม่ช ารุด 
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(๓) มีการระบายอากาศเพียงพอ และในกรณีที่สถานที่จ าหน่ายอาหารเข่าข่ายสถานที่สาธารณะ
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพ   
ของผู้ไม่สูบบุหรี่ 

(๔) มีความเข้มของแสงสว่างเพียงพอตามความเหมาะสมในแต่ละบริเวณ 
(๕) มีที่ล้างมือและอุปกรณ์ส าหรับล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ 
(๖) โต๊ะที่ใช้เตรียม ปรุงอาหาร หรือที่จ าหน่ายอาหาร สูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 

และท าด้วยวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย มีสภาพที่ดี 
(๗) โต๊ะเก้าอ้ีจัดไว้ส าหรับบริโภคอาหารท าด้วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไม่ช ารุด 
(๘) น้ าใช้เป็นน้ าประปา ยกเว้นกรณีที่ไม่มีน้ าประปาให้ใช้น้ าที่มีคุณภาพเทียบเท่าน้ าประปา 

หรือเป็นไปตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธรณสุข 
(๙) ภาชนะบรรจุน้ าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย และสภาพดี 
ข้อ ๗ สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับมูลฝอย โดยมีถังรองรับมูลฝอยที่มีสภาพดี 

ไม่รั่วซึม ไม่ดูดซับน้ า มีฝาปิดมิดชิด แยกเศษอาหารจากข้อมูลฝอยประเภทอ่ืนและต้องดูแลรักษาความสะอาด    
ถังรับมูลฝอยและบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้การจัดการเกี่ยวกับมูลฝอยและถังรองรับ
มูลฝอยให้เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่นเรื่องการจัดการมูลฝอย 

ข้อ ๘ สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับส้วมดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องจัดให้มีหรือจัดหาห้องส้วมที่มีสภาพดี พร้อมใช้ ไว้บริการ และมีจ านวนเพียงพอ 
(๒) ห้องส้วมต้องสะอาด มีการระบายอากาศท่ีดี มีแสงสว่างเพียงพอ 
(๓) มีอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณ์ส าหรับล้างมือจ านวนเพียงพอ 
(๔) ห้องส้วมต้องแยกเป็นสัดส่วนโดยประตูไม่เปิดโดยตรงสู่บริเวณที่เตรียม ท า ประกอบ ปรุง

อาหาร ที่จ าหน่ายและที่บริโภคอาหาร ที่ล้างและที่เก็บภาชนะอุปกรณ์ เว้นแต่จะมีการจัดการห้องส้วมให้สะอาด 
อยู่เสมอ และมีฉากปิดกั้นที่เหมาะสม ทั้งนี้ ประตูห้องส้วมต้องปิดตลอดเวลา 

ข้อ ๙ จัดให้มีมาตรการ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือส าหรับป้องกันอัคคีภัยจากการใช้เชื้อเพลิงในการ
ท า ประกอบ ปรุงอาหาร 

 
ส่วนที่ ๒ 

สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการท า ประกอบ ปรุง การเก็บรักษาและการจ าหน่ายอาหาร 

ข้อ ๑๐ สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับอาหารสดตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) อาหารสดที่น ามาประกอบ และปรุงอาหารต้องเป็นอาหารสดที่มีคุณภาพดี สะอาด          

และปลอดภัยต่อผู้บริโภค  
(๒) อาหารสดต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน มีการปกปิด ไม่วางบน

พ้ืนหรือบริเวณท่ีอาจท าให้อาหารปนเปื้อนได้ 
ข้อ ๑๑ สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารแห้ง อาหารในภาชนะบรรจุ        

ที่ปิดสนิทเครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
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(๑) อาหารแห้งต้องสะอาด ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม 
(๒) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร และสิ่งอ่ืนที่น ามาใช้       

ในกระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารต้องปลอดภัย ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
 

ส่วนที่ ๓ 
สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้อื่นๆ และน  าใช้ 

ข้อ ๑๗ สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์           
และเครื่องใช้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ ต้องสะอาดและท าจากวัสดุที่ปลอดภัย
เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ช ารุดและมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม 

(๒) มีการจัดเก็บภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์ และเครื่องใช้ไว้ในที่สะอาด โดยวางสูงจากพ้ืนอย่าง
น้อย ๖๐ เซนติเมตร และมีการปกปิดหรือป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม 

(๓) ตู้เย็น ตู้แช่ หรืออุปกรณ์เก็บรักษาคุณภาพอาหารด้วยความเย็นอ่ืนๆ ต้องสะอาด มีสภาพดี  
ไม่ช ารุด มีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร 

(๔) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ อุปกรณ์ประกอบหรือปรุงอาหารด้วยความร้อนอ่ืนๆ หรืออุปกรณ์ 
เตรียมอาหาร ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไม่ช ารุด 

ข้อ ๑๘ สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับการท าความสะอาดภาชนะบรรจุอาหาร 
อุปกรณ์ และเครื่องใช้ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่รอการท าความสะอาด ต้องเก็บในที่ที่สามารถป้องกันสัตว์
และแมลงน าโรคได้ 

(๒) ท าความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ให้สะอาด ด้วยวิธีการตามหลักสุขาภิบาล
อาหารและใช้สารท าความสะอาดที่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามค าแนะน าการใช้สารท าความสะอาดนั้น ๆ จากผู้ผลิต 
 

ส่วนที่ ๔ 
สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร 

ข้อ ๑๙ ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็นพาหะ 

น าโรคติดต่อ ได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อน      
ในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 
ไข้หวัดใหญ่ รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคอื่นๆตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดย 

(๒) ค าแนะน า ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หากเจ็บป่วยต้องหยุดปฏิบัติงานและรักษาตัวให้หาย 
ก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานต่อไป 



7 
 

(3) ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ ที่เทศบาลต าบล  
หนองหญ้าลาดก าหนด 

(4) ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาด และเป็นแบบที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้ 
(5) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบจ าหน่ายและเสิร์ฟอาหาร

ให้ถูกสุขลักษณะ และไม่กระท าการใดๆ ที่จะท าให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือก่อให้เกิดโรคได้ 
(6) ต้องปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้า

พนักงานสาธารณสุข 
 

ส่วนที่ ๕ 
การป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันโรคติดต่อ 

ข้อ ๒๐ สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับน้ าเสียดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องมีการระบายน้ าได้ดี ไม่มีน้ าขัง และไม่มีเศษอาหารตกค้าง 
(๒) ต้องมีการแยกเศษอาหารและไขมันไปก าจัดก่อนระบายน้ าทิ้งออกสู่ระบบระบายน้ า และน้ า

ทิ้งต้องได้รับมาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ข้อ ๒๑ สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญ 
ข้อ ๒๒ สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องจัดให้มีการป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงน าโรค รวมถึงสัตว์

เลี้ยงตามท่ีรัฐมนตรีก าหนด 
 

ส่วนที่ ๖ 
การป้องกันอัคคีภัยและอันตราย 

ข้อ ๒๓ ห้ามใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการท า ประกอบ หรือปรุงอาหารบริเวณโต๊ะรับประทาน
อาหารในสถานที่จ าหน่ายอาหาร 

ข้อ ๒๔ ห้ามใช้เมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิงในการท า ประกอบ ปรุง หรืออุ่น
อาหารในสถานที่จ าหน่ายอาหาร เว้นแต่เป็นการใช้แอลกอฮอล์แข็งส าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ต้องได้รับมาตรฐานตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 
หมวด ๓ 

สุขลักษณะในการด าเนินกิจการสถานที่สะสมอาหาร 
--------------------------------------------- 

ข้อ ๒๕ ผู้จัดตั้งสถานที่สะสมอาหารต้องจัดสถานที่ตลอดจนสิ่งอ่ืนที่ใช้ในการประกอบกิจการ    
ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตั้งอยู่ห่างจากบริเวณที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ที่ฝัง เผา หรือเก็บศพ ที่เททิ้ง      
สิ่งปฏิกูลที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืนใดที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่น้อย กว่า ๑๐๐ เมตร 
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เว้นแต่สามารถปรับปรุงสถานที่ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน สาธารณสุขหรือค าสั่ง   
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(๒) พ้ืนท าด้วยวัสดุถาวร ท าความสะอาดง่าย 
(๓) จัดให้มีระบบการระบายน้ าอย่างเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
(๔) จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
(๕) จัดให้มีส้วมที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
(6) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  ค าสั่ง     

ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

หมวด ๔ 
ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง 

---------------------------------------------- 
ส่วนที ่๑ 

ใบอนุญาต 

ข้อ ๒๖ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด       
ซึ่งมี พ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๒๗ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคาร     
หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตรจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) บัตรประจ าตัวประชาชน 
(๒) ส าเนาเอกสารสิทธิ์ของสถานประกอบกิจการ (ท่ีดิน/อาคาร/ยานพาหนะ) 
(๓) หนังสือยินยอมรับก าจัดสิ่งปฏิกูลจากสถานประกอบกิจการก าจัดสิ่งปฏิกูล (กรณีที่ส่งไปก าจัด

ที่อ่ืน) 
(๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
(๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
(๖) ใบมอบอ านาจ (กรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
(๗) หลักฐานอื่นที่จ าเป็น 
ข้อ ๒๘ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถู กต้อง ครบถ้วน             
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ใน ขณะนั้น    
ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่  ก าหนด              
โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้ง
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ค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียด
ถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มี เหตุจ าเป็นที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่ ง            
ไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่
ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา ตามวรรคสอง
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่ แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง  ก.พ.ร. 
ทราบทุกครั้ง 

ข้อ ๒๙ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตามที่เห็นสมควร) นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ทราบแล้ว 

ข้อ ๓๐ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น  การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับ เสียค่าธรรมเนียม แล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

ข้อ ๓๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย และเห็นได้ง่าย  
ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๓๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับ ใบอนุญาต
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือ ช ารุด ตามแบบที่
ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต 
น าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๓๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
บทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้          
ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ ใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่ เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๓๔ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
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กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิด
อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็น อยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพ 
ของประชาชน 

ข้อ ๓๕ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ 
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับ
ใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิด ค าสั่งแล้วแต่
กรณ ี

ข้อ ๓๖ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 
ส่วนที่ ๒ 

หนังสือรับรองการแจ้ง 

ข้อ ๓๗ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด       
ซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอรับ
หนังสือรับรองการแจ้งก่อนการจัดตั้ง 

ข้อ ๓๘ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมในอาคารหรือ พื้นที่ใด
ซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นตามแบบ 
ที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกบัแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) บัตรประจ าตัวประชาชน 
(๒) ส าเนาเอกสารสิทธิ์ของสถานประกอบกิจการ (ท่ีดิน/อาคาร/ยานพาหนะ) 
(๓) หนังสือยินยอมรับก าจัดสิ่งปฏิกูลจากสถานประกอบกิจการก าจัดสิ่งปฏิกูล (กรณีที่ส่งไปก าจัด

ที่อ่ืน) 
(๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
(๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
(๖) ใบมอบอ านาจ (กรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
(๗) หลักฐานอื่นที่จ าเป็น 
ข้อ ๓๙ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการ 

ประกอบกิจการตามที่แจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง        
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่ก าหนดในเทศบัญญัติ นี้ตามวรรคหนึ่ง ถ้าการแจ้งเป็นไป
โดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้ง ภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่  ได้รับแจ้ง  
ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะก าหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้งหรือ ผู้ได้รับ  หนังสือรับรอง
การแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ ในกรณีทีก่ารแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้ง
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ทราบเพ่ือ ด าเนินการ แก้ไขหรือเพ่ิมเติม หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยให้เจ้าหน้าที่ และผู้ยื่นค าขอ   
ลงนามไว้ในบันทึก นั้นด้วย ถ้าผู้แจ้งไม่ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก   
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล แต่ถ้าผู้แจ้งได้ด าเนินการ
แก้ไข ภายในเวลาที่ก าหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้ง ภายในเจ็ดวันท าการ 
นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ ๔๐ ผู้ ได้รับหนั งสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนั งสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผย             
และเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ด าเนินกิจการตลอดเวลาที่ด าเนินกิจการ 

ข้อ ๔๑ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหายถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับ 
หนังสือรับรองการแจ้งยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  
ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรอง
การแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งน าส าเนา 
บันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทน
หนังสือรับรองการแจ้งน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๔๒ เมื่อผู้แจ้งประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการด าเนินกิจการให้แก่บุคคลอ่ืนให้แจ้ง          
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย 

ข้อ ๔๓ ในกรณีที่ผู้ด าเนินกิจการใดด าเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในเทศบัญญัติ นี้โดยมิได้แจ้ง      
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพราะเหตุที่ฝ่าฝืน
ด าเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่งยังฝ่าฝืนด าเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นต่อไป ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินกิจการไว้ จนกว่าจะได้ด าเนินการแจ้ง           
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งห้ามการด าเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลา      
ที่ก าหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้ 
 

หมวด ๕ 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

ข้อ ๔๔ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต หรือผู้แจ้งมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย
เทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก และก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
ส าหรับกรณีที่ เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตหรือในวันที่มาแจ้งและก่อนวันครบรอบปีของทุกปีตลอดเวลา             
ที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนดให้ช าระค่าปรับ เพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบ        
ของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระเว้นแต่ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้น ก่อนถึงก าหนดการเสีย
ค่าธรรมเนียมครั้งต่อไปในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
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กว่าสองครั้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย ค่าธรรมเนียม   
และค่าปรับจนครบจ านวน 

ข้อ ๔๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

หมวด ๖ 
บทก าหนดโทษ 

----------------------------------------------- 
 
ข้อ ๔๖ ผู้ ใดฝ่าฝืนค าสั่ งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษ        

ตามท่ีก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  ประกาศ   ณ   วันที่    1    เมษายน    พ.ศ.   2565   
  
                                (ลงชื่อ)    

(นางกันตพัชร์  ไชยนา) 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 

             
 

            เห็นชอบ 
 
            
       (ลงชื่อ)   
     
                   (นายวัฒนา  พุฒิชาติ) 
               ผูว้่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดว่าด้วย 

ควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... 
หนังสือรับรองการแจ้ง (พื นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร) 

ล าดับที่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 
(บาท ต่อปี) 

สถานที่จ าหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

  
มีขนาดพ้ืนที่มากกว่า 10   ตารางเมตร แต่ไม่เกิน    25  ตารางเมตร  
มีขนาดพ้ืนที่มากกว่า 26   ตารางเมตร แต่ไม่เกิน    50  ตารางเมตร  
มีขนาดพ้ืนที่มากกว่า 51   ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100   ตารางเมตร 
มีขนาดพ้ืนที่มากกว่า ๑๐๑ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
 

 
ยกเว้น.- 
1๐๐.- 
2๐๐.- 
300.- 

 

 
 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... 
ใบอนุญาต (พื นที่เกินสองร้อยตารางเมตร) 

ล าดับที่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียม  
ฉบับละ (บาท ต่อปี) 

สถานที่จ าหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร 
 

๑ 
2 
3 

 

ขนาดพ้ืนที่มากว่า ๒๐๐ - ๓๐๐ ตารางเมตร        
ขนาดพ้ืนที่มากกว่า ๓๐๐ - ๔๐๐ ตารางเมตร      
ขนาดพ้ืนที่มากกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร             
  

 

4๐๐.- 
5๐๐.- 

1,0๐๐.- 
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แบบค าขอรับใบอนุญาต 
        เขียนที่ ………………………………………… 
       วันที่ ………….. เดือน………….…….……..พ.ศ……………… 
  ข้าพเจ้า …………………………………….…………...อายุ……………….. ปี  สัญชาติ ……………………..………. 
อยู่บ้านเลขท่ี ………….. หมู่ที่ ………ถนน …………………………………ต าบล …………………….. อ าเภอ .……….……………… 
จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………... 
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
  (  )  สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท ………………………………………… 
         โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ …………………  ตารางเมตร 
  (  )  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท …………………………………………………. 
         ……………………. มีคนงาน …………. คน ใช้เครื่องจักรขนาด ……………….  แรงม้า 
  (  )  กิจการตลาด ที่มีการจ าหน่าย ………………….. (เป็นประจ า/เป็นครั้งคราว/ตามวันนัด ) 
  (  )  กิจการจ าหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณสุข  จ าหน่ายสินค้าประเภท ……………………… 
         ณ  บริเวณ ………………………………. โดยวิธีการ …………………………………….. 
  (  )  กิจการรับท าการเก็บ   ขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ    ประเภท 

      เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งก าจัดที่ ……………………………………………………….. 

                                  เก็บขนและก าจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบก าจัดอยู่ที่  .………………………………….. 

   เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหล่งก าจัดที่   ….………………………………………………….. 

   เก็บขนและก าจัดมูลฝอย โดยมีแหล่งก าจัดที่ ……………………………………………. 
  (  )  กิจการอื่นๆ ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้แก่.............………………………… 
..................................................................................................................... ................................................... 
ต่อ(เจ้าพนักงานท้องถิ่น ) ………………………… พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังนี้คือ 
  1)  ส าเนาบัตรประจ าตัว …………………………………………….………….. (ประชาชน/ข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ) 
  2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  3)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  คือ 
        3.1  .…………………………………………………………………………………… 
        3.2  ……………………………………………………………………………………. 
  4)  ..…………………………………………………………………………………………….. 
  5)  …..………………………………………………………………………………………….. 

                  ( ด้านหลังค าขอรับใบอนุญาต ) 
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                                       แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

   

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 

      (ลงชื่อ) ………….………………………………. ผู้ขอรับใบอนุญาต 
             (……………………………………………) 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
  (  )   เห็นสมควรอนุญาต  และควรก าหนดเงื่อนไขดังนี้ ………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   (  )   เห็นควรไม่อนุญาต  เพราะ …………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     ( ลงชื่อ ) …………………………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
      ( ……………………………….. ) 
     ต าแหน่ง …………………………………..  
                                                                วันที…่../………/…….. 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
             (   )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
             (   )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

                                                        (ลงชื่อ) …….………………………………. เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                   ( …..…………………………….. ) 
             ต าแหน่ง …………………………………………..                                                                                                
                                                              วันที่……..../………….……/…….….. 
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แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต 

        เขียนที่ ………………..……………..………………… 
       วันที่ ………… เดือน…………..…..………..พ.ศ…………….. 
 ข้าพเจ้า …………………………………………………..……..……….อายุ……………….. ปี  สัญชาติ …..……………………. 
อยู่บ้านเลขท่ี …………………….…. หมู่ที่ ……………..ตรอก/ซอย ………………………….………. ถนน ………………………….. 
แขวง/ต าบล ……………….…………. เขต/อ าเภอ …….……..…………… เทศบาล..............................……….…..……………… 
…………………………………….. จังหวัด …………………………………….…….… หมายเลขโทรศัพท์ ……………..………………..... 
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท ……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………….  ตามใบอนุญาตเล่มที่ ………..………….. เลขที่ ………………/………….……. 
ออกให้เมื่อวันที่ …………… เดือน ……………………… พ.ศ………….…ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) ……………………………….. 

พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังนี้คือ 
  1) ส าเนาบัตรประจ าตัว …………..……………………( ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ) 
  2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  3) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  คือ 
       3.1  .…………………………………………………………………………………… 
       3.2  ……………………………………………………………………………………. 
  4)  ..…………………………………………………………………………………………….. 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

      ( ลงชื่อ ) ……..……………………………. ผู้ขอรับใบอนุญาต 
       ( …………………………………. ) 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
    (  )   เห็นสมควรอนุญาต   
    (  )   เห็นควรไม่อนุญาต  เพราะ  …………………… 
……………………………………………………………………….. 

( ลงชื่อ ) ………………………….…. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

     ( …………………….……………….. ) 
   ต าแหน่ง …………………..………… วันที่…../………/…….. 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  
    (  )   อนุญาต  ให้ประกอบกิจการได้ 
    (  )   ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

    ( ลงชื่อ ) …………….……………………………  
             ( …………………………………..….. ) 
    ต าแหน่ง …………………………………………. 
           วันที่………../……………/…..…….. 
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แบบค าขอหนังสือรับรองการแจ้ง 

เลขที่ ………./…………      เขียนที่ …………………….………………………….. 
       วันที่……… เดือน……………………..…..พ.ศ………………... 
  ข้าพเจ้า……………………………………………อายุ ………. ปี สัญชาติ………..อยู่บ้านเลขท่ี……………..…… 
หมู่ที่………..ต าบล……………………………. อ าเภอ…………………จังหวัด …………………….... โทรศัพท์ ..………………………. 
 ข้อ 1)  ขอยื่นค าขอหนังสือรับรองการแจ้งเพ่ือประกอบกิจการ ประเภท ….……….………………………………… 
( สถานที่จ าหน่าย/สะสมอาหาร ) ………………ชื่อสถานประกอบการ…………………...….. ตั้งอยู่บ้านเลขที่…….……….... 
หมู่ที่ ………… ถนน …………………………….ต าบล/แขวง................................................ อ าเภอ ……….………..……..……
จังหวัด …………………………………………………. (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) ………………………………………………………………. 
 ข้อ 2)  ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านสุขลักษณะตาม …………………...……………………. พร้อมค าขอนี้  
ได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วยแล้ว ดังนี้คือ 
  2.1  ส าเนาบัตรประจ าตัว………………………( ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ) 
  2.2  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  2.3  หลักฐานอื่น ๆ …………………………………………………………………………….. 
  
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบค าขอหนังสือรับรองการแจ้งนี้เป็นความจริงทุกประการ  

 
( ลงชื่อ ) ……………………………. ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 

               ( ……………………………. ) 

 

ใบรับแจ้ง 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว……………………………………ต าแหน่ง……………………………………..... 
กลุ่มงาน/ฝ่าย…………………….…………ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด   โทรศัพท์ ..………………………… 
ได้รับค าขอหนังสือรับรองการแจ้ง เลขท่ี ……..…./…….. จาก (นาย/นาง/นางสาว ) ……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

( ลงชื่อ ) …………………………………. 
        ( ………………………………… ) 

         ต าแหน่ง ……………………….................... 
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ส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
สมัยสามัญประจ าปี  2564  สมัยท่ี  4  ครั งที่  1/2564 

เมื่อวันที่   28  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

***************** 
ผู้มาประชุม 
   1. นายเกรียติชัย  งาหอม ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
   2. นายเสวียน  อุทา  รองประธานสภาเทศต าบลหนองหญ้าลาด  

3. นางฉลวย  พายุพัด  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   4. นายฟ้าไสว  เมืองคง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   5. นายเสรี  กลิ่นพิกุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   6. นายพรเทพ นิตอินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 1  
   7. นายประพัธพงษ์ วรวัตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 1 
   8. นางประภาพร  แสวง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
            9. นายพรภิญโญ  พิมาทัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
   10. นายทองพูน  ทาราศรี    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
            11. นายอ่อนสี  ศรีสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
   12. นายวิชัย  ป้องประดา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เขต 2 
   13. นายวีระพล  คงศรี  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
ผู้ไม่มาประชุม  -ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

  1. นางกันตพัชร์  ไชยนา  นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
  2. นางท านอง ยอดอ่อน  รองนายกเทศมตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
  3. นายสมพร บุตรมี  รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
  4. นายประสงค์ ไมตรีพันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
  5. นายวิชา  อินทะพันธ์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
  6. นางวรินทร  คณะบูรณ์  รองปลัดเทศบาล 
  7. นางฉันท์ชนก นามลี  หัวหน้าส านักปลัด 

8. นางสุชัญญา  ตรองจิต  ผู้อ านวยการกองคลัง 
9. นายรังสี กังวาลย ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
10. นางวันดี  เมืองคง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
11.นางสาวดวงนภา  จันทเขต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

        12. จ.ส.อ.เชษฐา  จันทร์เขียว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
13. นางสาวกนกกร   หวนคะนึง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
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  14. นางสาวมะลิ  ตีเงิน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
เริ่มประชุมเวลา   09.00 น. 

นายวีระพล คงศรี -ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เข้าที่ประชุมมีสมาชิกมาประชุมครบ 
เลขานุภาสภาฯ องค์ประชุม และเรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระ พร้อม

กัน และเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี 2564 สมัยที่ 4 ครั้ง 1/2564 วันที ่ 
28  ธันวาคม  2564  ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

นายเกรียติชัย งาหอม -เรียนท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้า 
ประธานสภาฯ ร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด       

สมัยสามัญประจ าปี   2564  สมัยที่  4  ครั้งที ่ 1/2564วันที่  28  ธันวาคม  2564    
ซึ่งระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม แจ้งให้สมาชิกรับทราบ
แล้วและกล่าวเปิดการประชุมสภา   

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายเกรียติชัย งาหอม -การปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-2019 ตามค าสั่งจังหวัดศรีสะเกษ 
ประธานสภาฯ เลขที่ 4724/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมพ้ืนที่เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่

ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะผู้ที่
เดินทางมาจากแคมป์คนงาน และพ้ืนเสี่ยงควบคุม 39 จังหวัด และพ้ืนที่เฝ้าระวังสูง 30 
จงัหวัด         หากเดินทางกลับบ้านหรือภูมิล าเนาขอให้แจ้งล่วงหน้า และขอให้กักกัน
ตัวเอง 14 วัน    และตรวจหาเชื้อ 2 ครั้ง โดยแยกห่างจากคนในครอบครัวและชุมชน
เพ่ือเฝ้าสังเกตอาการ 

นางกันตพัชร์  ไชยนา -เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ได้เปิดสถานที่พักคอยเพ่ือรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ ณ โรงยิม 
นายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อภายใน อ าเภอกันทรลักษ์   

ยังมีต่อเนื่องเป็นวงกว้างในหลายพื้นท่ี(เกิดจากพ้ืนที่ตลาดการรวมกลุ่มกันจัดกิจกรรม     
และมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) จึงขอความร่วมมือพ่ีน้องประชาชนทุกคนถือปฏิบัติ
ตามมาตรการของทางราชการในการป้องกันโรคโควิดแบบครอบจักรวาลอย่างเคร่งครัด 
โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงขอให้กักตัวเอง 14 วัน  แยกออกห่างจากคนในครอบครัวและชุมชน
อย่างเคร่งครัดจริงจัง เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโรค 

 -การจัดท าแผนงานโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า เพ่ือรองรับ
สถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ป ี 2565 และการเสนอโครงการก่อสร้าง
สวนสาธารณะประจ าอ าเภอกันทรลักษ์ โดยจะด าเนินการในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบล
หนองหญ้าลาด บริเวณท่ีสาธารณะฝายหนองหญ้าลาด 

นางท านอง ยอดอ่อน -การด าเนินกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565  
รองนายกเทศมนตรี โดยอ าเภอให้จัดตั้ง "ด่านชุมชน" เพ่ือสกัดจุดเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด

อุบัติเหตุ ในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนในพื้นที่ และสมาชิกท่านใดจะแจ้งเหตุไฟไหม้ 
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ขอให้ติดต่อทาง จพง.ป้องกันฯ และท่านนายกตามเบอร์โทร์ศัพท์ได้เลย เพราะโทรศัพท์
สายตรงของงานป้องกัน ก าลังด าเนินการแก้ไข ยังไม่แล้วเสร็จ  

   -ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั งที่แล้ว 
-เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2564 สมัยท่ี 3 ครั งที่  
5/2564  เม่ือวันที่  26  สิงหาคม   2564  

มติที่ประชุม -ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญประจ าปี  2564   
สมัยที่  3  ครั งที่  5/2564 เม่ือวันที่  26  สิงหาคม  2564   

ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายเกรียติชัย  งาหอม -ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงรายละเอียดตามที่ขอเสนอญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  
ประธานสภา   จ านวน  6  ฉบับ  
นางกันตพัชร์  ไชยนา -ได้อ่านค าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลข้าพเจ้าขอเสนอร่างเทศบัญญัติว่าด้วยต่อไปนี้ 
นายกเทศมนตรี  1.  เทศบัญญัตวิ่าด้วย ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ....        

2. เทศบัญญัตวิ่าด้วย ควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ....  
3. เทศบัญญัตวิ่าด้วย การบริหารกิจการประปา พ.ศ. ....     
4. เทศบัญญัตวิ่าด้วย ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ....   
5. เทศบัญญัตวิ่าด้วย การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ....      
6. เทศบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ....  
จ านวน  6  ฉบับนี้  มาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด    
ในสมัย สามัญประจ าปี 2564 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการ
และเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าว มาด้วยแล้ว โดยขออนุญาตท่าน
ประธานสภาฯ มอบให้ ปลัดเทศบาล เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาฯ 
ต่อไป  

นายวีระพล คงศรี  -ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๖๐  
เลขานุการสภาฯ  เทศบาลมีอ านาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมายในกรณี ดังต่อไปนี้ (๑) 

เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ (๒) เมื่อ
มีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอ านาจตราเทศบัญญัติ ในเทศ
บัญญัตินั้น จะก าหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้ก าหนดเกิน 
กว่าหนึ่งพันบาท และมาตรา ๖๓ นอกจากที่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน เทศ
บัญญัตินั้นให้ใช้บังคับได้เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน เว้น
แต่ในกรณีฉุกเฉิน  ถ้ามีความระบุไว้ในเทศบัญญัตินั้นว่าให้ใช้บังคับทันที ก็ให้ใช้บังคับใน
วันที่ได้ประกาศนั้น และอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุม สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ 
ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่
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ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด
เดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สอง นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม เป็นประธานการพิจารณาวาระ ที่สองนั้นให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งเอกสารร่างเทศบัญญัติ ดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่สมาชิกสภาฯ 
ทุกท่านทราบแล้วนั้น ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
ประธานสภาฯ  และให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาฯ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามเสนอว่า
จะพิจารณา ร่างเทศบัญญัติเป็นสามวาระรวดหรือจะพิจารณารับหลักการในการประชุม
สภาฯ คราวนี้และนัดประชุมเพ่ือแปรญัตติในวาระที่ 2 และลงมติในวาระที่ 3 ครั้งถัดไป  

นายอ่อนสี  ศรีสวัสดิ์ -ขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวด  
สท. เขต 2 
นายพรภิญโญ พิมาทัย -ขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวด  
สท.เขต 2  
นายฟ้าไสว  เมืองคง  -ขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวด 
สท. เขต 1  
นายวิชัย  ป้องประดา -ขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวด  
สท. เขต 2 
นายทองพูน ทาราศรี -ขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวด  
สท. เขต 1 
นายเกรียติชัย งาหอม -ขอมติที่ประชุมว่าหากเห็นชอบให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ  สามวาระรวดเดียว 
ประธานสภาฯ  ให้ยกมือขึ น 
มติที่ประชุม  มีมติ  เห็นชอบ  12  เสียง  

ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง  
งดออกเสียง  ๐  เสียง  

นายเกรียติชัย  งาหอม  -ขั้นรับหลักการ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ขี้แจงรายละเอียดหลักการและเหตุผล 
ประธานสภาฯ 
นายวีระพล คงศรี -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ 47  ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที่

หนึ่งให้ที ่ ประชุมสภา ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติและลงมติว่า จะรับ
หลักการแห่งร่างเทศบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย 
ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควร 
3.1 ญัตติรับหลักการร่างเทศบัญญัติว่าด้วย ดังต่อไปนี  (วาระท่ี 1) 

3.1.1 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 
....และขอชี้แจงรายละเอียดหลักการและเหตุผล ร่างเทศบัญญัติ ควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ดังนี้ 
หลักการและเหตุผล 
  ให้ปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
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โดยที่การด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
สมควรก าหนด ประเภทของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้เป็นกิจการที่ต้องมีการ
ควบคุมภายในท้องถิ่น ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส าหรับ ให้ผู้ด าเนินกิจการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการและ
มาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด าเนินกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ อัตราค่าธรรมเนียมการ ออกใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ จึงตราเทศบัญญัตินี้ และร่างเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... นี  ปรับปรุง เพื่อยกเลิกเทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 เดิมและใช้บังคับเทศบัญญัติว่าด้วย 
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... ใหม่นี แทน  
-ให้สมาชิกสภาฯ ดูรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติที่ได้แจกต่อที่ประชุม มีสมาชิกท่านใด
จะอภิปรายเพ่ิมเติมและเสนอแนะหรือไม่  
-ถ้าไม่มี จะขอมติที่ประชุมรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติ ควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย        
ต่อสุขภาพ พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม  -มีมติ  รับหลักการ  12  เสียง  
ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง  
งดออกเสียง  ๐  เสียง 

3.1.2 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร พ.ศ. .... 
หลักการและเหตุผล 

ให้ปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร 

โดยที่การด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารที่ไม่
ถูกต้องด้วย สุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก าหนดสุขลักษณะในการด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร หลักเกณฑ์ การอนุญาตให้ด าเนินกิจการสถานที่
จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร หลักเกณฑ์การแจ้งเพื่อขอ หนังสือรับรองการ
แจ้งให้ด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร และอัตรา
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและการออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ด าเนินกิจการ
สถานที่จ าหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร จึงตราเทศบัญญัตินี้ และร่างเทศ
บัญญัติว่าด้วยควบคุมควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 
.... นี  ปรับปรุง เพื่อยกเลิกเทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและ
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สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559 เดิม  และใช้บังคับเทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุม
สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร     พ.ศ. .... ใหม่นี แทน  
-ให้สมาชิกสภาฯ ดูรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติที่ได้แจกต่อที่ประชุม มีสมาชิกท่านใด   
จะอภิปรายเพ่ิมเติมและเสนอแนะหรือไม่  
-ถ้าไม่มี จะขอมติที่ประชุมรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุมสถานที่
จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ... 

มติที่ประชุม   -มีมติ  รับหลักการ  12  เสียง  
ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง  
งดออกเสียง  ๐  เสียง 

3.1.3 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วย การบริหารกิจการประปา พ.ศ. .... 
หลักการและเหตุผล 
  ให้ปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการประปา 
  โดยที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ. ๒๕6๒ มาตรา 5๑ ให้เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด มีอ านาจออกเทศบัญญัต ิเพ่ือ
ใช้บังคับในเขตเทศบาลหนองหญ้าลาดได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบล จึงเห็นสมควรให้ปรับปรุงเทศบัญญัติ นี้ และร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการ
บริหารกิจการประปา พ.ศ. .... นี  ปรับปรุง เพื่อยกเลิกเทศบัญญัติว่าด้วย การบริหาร
กิจการประปา พ.ศ. 2559 เดิมและใช้บังคับเทศบัญญัติว่าด้วย การบริหารกิจการ
ประปา  พ.ศ. .... ใหม่นี แทน  
-ให้สมาชิกสภาฯ ดูรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติที่ได้แจกต่อที่ประชุม มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมและเสนอแนะหรือไม่  
-ถ้าไม่มี จะขอมติที่ประชุมรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติ การบริหารกิจการประปา 
พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม   -มีมติ  รับหลักการ  12  เสียง  
ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง  
งดออกเสียง  ๐  เสียง 

3.1.4 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุมการเลี ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .... 
หลักการและเหตุผล 

ให้ปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทภายในพ้ืนที่
ในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ใน
ชุมชนจะสามารถป้องกันปัญหาเดือดร้อนร าคาญจากสัตว์ เพ่ือประโยชน์ในการรักษา
สภาวะความเป็นอยู่ ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่นและสามารถ
ป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ สมควรก าหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สัตว์จึงตราเทศบัญญัตินี้    และร่างเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมการเลี ยงสัตว์หรือปล่อย



24 
 

สัตว์ พ.ศ. .... นี  เป็นร่างเทศบัญญัติท้องถิ่นที่ไม่เคยใช้บังคับมาก่อน จึงขอยกร่างเทศ
บัญญัติว่าด้วย การเลี ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .... นี เป็นครั งแรก 
-ให้สมาชิกสภาฯ ดูรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติที่ได้แจกต่อที่ประชุม มีสมาชิกท่านใด
จะอภิปรายเพ่ิมเติมและเสนอแนะหรือไม่  
-ถ้าไม่มี จะขอมติที่ประชุมรับหลักการร่างเทศบัญญัติควบคุมการเลี ยงสัตว์หรือปล่อย
สัตว์ พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม   -มีมติ  รับหลักการ  12  เสียง  
ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง  
งดออกเสียง  ๐  เสียง 

3.1.5 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วย การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... 
หลักการและเหตุผล 
  โดยที่เป็นการสมควรให้ปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
  โดยที่การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตราย         
ต่อสุขภาพของประชาชน การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะ
ควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ           
ต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  อีกด้วย ซึ่งการจัดการมูลฝอยทั่วไป    
มีข้ันตอนการด าเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการ
จัดการมูลฝอยทั่วไป สมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะ  
ในการจัดการมูลฝอยทั่วไปหลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท า
การเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ
เก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไป  ของราชการส่วนท้องถิ่นและอัตราค่าธรรมเนียมการ
ออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนก าจัด หรือหาประโยชน์
จากการจัดการมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ
คิดค่าบริการ จึงตราเทศบัญญัตินี้ และร่างเทศบัญญัติว่าด้วย การจัดการมูลฝอยทั่วไป 
พ.ศ. .... นี  เป็นร่างเทศบัญญัติท้องถิ่นที่ไม่เคยใช้บังคับมาก่อน จึงขอยกร่างเทศ
บัญญัติว่าด้วย การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... นี เป็นครั งแรก 
-ให้สมาชิกสภาฯ ดูรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติที่ได้แจกต่อที่ประชุม มีสมาชิกท่านใด
จะอภิปรายเพ่ิมเติมและเสนอแนะหรือไม่  
-ถ้าไม่มี จะขอมติที่ประชุมรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติว่าด้วย การจัดการมูลฝอย
ทั่วไป พ.ศ. ....   

มติที่ประชุม   -มีมติ  รับหลักการ  12  เสียง  
ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง  
งดออกเสียง  ๐  เสียง 
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3.1.6 ร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  การติดตั งบ่อดักไขมันบ าบัดน  าเสียในอาคาร พ.ศ. .... 
หลักการและเหตุผล 
  เพ่ือควบคุมอาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ า โดย         
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปล ูกสร้างใหม่ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน
ส าหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จ ก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย ในเขตเทศบาลต าบลหนอง
หญ้าลาด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 50 (3) มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และมาตรา 18 
มาตรา 20 (3) และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 อันมี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการก าจัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 
ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 และมาตรา 37 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยบัญญัติให้กระท าได้   โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบล
หนองหญ้าลาด จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ และร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั งบ่อ
ดักไขมันบ าบัดน  าเสียในอาคาร พ.ศ. .... นี  เป็นร่างเทศบัญญัติท้องถิ่นที่ไม่เคยใช้
บังคับมาก่อน จึงขอยกร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั งบ่อดักไขมันบ าบัดน  าเสียใน
อาคาร พ.ศ. .... นี เป็นครั งแรก 
-ให้สมาชิกสภาฯ ดูรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติที่ได้แจกต่อที่ประชุม มีสมาชิกท่านใด
จะอภิปรายเพ่ิมเติมและเสนอแนะหรือไม่  
-ถ้าไม่มี จะขอมติที่ประชุมรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั งบ่อดักไขมัน
บ าบัดน  าเสียในอาคาร พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม   -มีมติ  รับหลักการ  12  เสียง  
ไม่เห็นชอบ  ๐  เสียง  
งดออกเสียง  ๐  เสียง 

3.2 แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จ านวน 6 ฉบับ (วาระท่ี 2) 
นายเกรียติชัย  งาหอม -ในวาระท่ี 2การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จ านวน 6 ฉบับ ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจง 
ประธานสภาฯ   
นายวีระพล  คงศรี - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
เลขานุการสภาฯ  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระ    

ที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการ แปร
ญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน  

นายเกรียติชัย งาหอม  -จึงขอให้สมาชิกสภาฯท่านใดที่จะเสนอค าแปรญัตติต่อที่ประชุมสภาฯสามารถที่จะเสนอ 
ประธานสภาฯ    ต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาได้ 

3.2.1 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วย ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.... 
นายเกรียติชัย  งาหอม  -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดขอเสนอค าแปรญัตติแล้ว จึงขอมติที่ประชุมให้ความ 
ประธานสภาฯ   เห็นชอบคงไว้ตามร่างเดิมที่เสนอหรือไม่ ถ้าคงไว้ร่างเดิมให้ยกมือขึ้น  
มติที่ประชุม   มีมติ  คงไว้ร่างเดิม  12  เสียง  ให้แก้ไข  0  เสียง  
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งดออกเสียง  0  เสียง 
 3.2.2 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ. .... 
นายเกรียติชัย  งาหอม  -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดขอเสนอค าแปรญัตติแล้ว จึงขอมติที่ประชุม ให้ความ 
ประธานสภาฯ   เห็นชอบคงไว้ตามร่างเดิมที่เสนอหรือไม่ ถ้าคงไว้ร่างเดิมให้ยกมือขึ้น  
มติที่ประชุม   มีมติ  คงไว้ร่างเดิม  12  เสียง  ให้แก้ไข  0  เสียง  

งดออกเสียง  0  เสียง 

3.2.3 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการประปา พ.ศ. ....  
นายเกรียติชัย  งาหอม  -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดขอเสนอค าแปรญัตติแล้ว จึงขอมติที่ประชุม ให้ความ 
ประธานสภาฯ   เห็นชอบคงไว้ตามร่างเดิมที่เสนอหรือไม่ ถ้าคงไว้ร่างเดิมให้ยกมือขึ้น  
มติที่ประชุม   มีมติ  คงไว้ร่างเดิม  12  เสียง  ให้แก้ไข  0  เสียง  

งดออกเสียง  0  เสียง 

3.2.4 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมการเลี ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.... 
นายเกรียติชัย  งาหอม  -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดขอเสนอค าแปรญัตติแล้ว จึงขอมติที่ประชุม ให้ความ 
ประธานสภาฯ   เห็นชอบคงไว้ตามร่างเดิมที่เสนอหรือไม่ ถ้าคงไว้ร่างเดิมให้ยกมือขึ้น  
มติที่ประชุม   มีมติ  คงไว้ร่างเดิม  12  เสียง  ให้แก้ไข  0  เสียง  

งดออกเสียง  0  เสียง 

3.2.5 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอย พ.ศ. ....   
นายเกรียติชัย  งาหอม  -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดขอเสนอค าแปรญัตติแล้ว จึงขอมติที่ประชุม ให้ความ 
ประธานสภาฯ   เห็นชอบคงไว้ตามร่างเดิมที่เสนอหรือไม่ ถ้าคงไว้ร่างเดิมให้ยกมือขึ้น  
มติที่ประชุม   มีมติ  คงไว้ร่างเดิม  12  เสียง  ให้แก้ไข  0  เสียง  

งดออกเสียง  0  เสียง 

3.2.6 ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั งบ่อดักไขมันบ าบัดน  าเสียในอาคาร พ.ศ. .... 
นายเกรียติชัย  งาหอม  -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดขอเสนอค าแปรญัตติแล้ว จึงขอมติที่ประชุม ให้ความ 
ประธานสภาฯ   เห็นชอบคงไว้ตามร่างเดิมที่เสนอหรือไม่ ถ้าคงไว้ร่างเดิมให้ยกมือขึ้น  
มติที่ประชุม   มีมติ คงไว้ร่างเดิม 12 เสียง  ให้แก้ไข  0 เสียง  งดออกเสียง  0  เสียง 

3.3 ลงมติร่างเทศบัญญัติ จ านวน  6  ฉบับ (วาระท่ี 3) 
นายเกรียติชัย  งาหอม -วาระท่ี 3ลงมติร่างเทศบัญญัติ จ านวน 6 ฉบับ ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  
ประธานสภาฯ  ได้มีมติรับหลักการในวาระท่ี 1 ไปแล้วนั้น และไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอเสนอแปร

ญัตติ ในวาระท่ี 2 ผมจึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาในวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ ว่าจะ
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด เพื่อน าเรียน
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงนามอนุมัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เพื่อลงนาม
ประกาศใช้ต่อไป  จึงขอมติที่ประชุม ดังต่อไปนี้   

3.3.1 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.... 
มติที่ประชุม  มีมติ  เห็นชอบ  12  เสียง   
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ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  
งดออกเสียง  0  เสียง 

3.3.2 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  
พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม  มีมติ  เห็นชอบ  12  เสียง   
ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  
งดออกเสียง  0  เสียง 

3.3.3 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการประปา พ.ศ. ....  
มติที่ประชุม  มีมติ  เห็นชอบ  12  เสียง   

ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  
งดออกเสียง  0  เสียง 

3.3.4 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมการเลี ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.... 
มติที่ประชุม  มีมติ  เห็นชอบ  12  เสียง   

ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  
งดออกเสียง  0  เสียง 

3.3.5 ร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... 
มติที่ประชุม  มีมติ  เห็นชอบ  12  เสียง   

ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  
งดออกเสียง  0  เสียง 
 

3.3.6 ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั งบ่อดักไขมันบ าบัดน  าเสียในอาคาร พ.ศ. ....  
มติที่ประชุม  มีมติ  เห็นชอบ  12  เสียง   

ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  
งดออกเสียง  0  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5        เรื่องอ่ืนๆ 

นายเกรียติชัย  งาหอม  - มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาฯ            และคณะผู้บริหารท่านนายกเทศมนตรี ที่ได้เข้าร่วมประชุมซึ่งการประชุมได้ประชุมครบ 

ตามระเบียบวาระแล้ว จึงขอปิดการประชุม 
- ที่ประชุมรับทราบ 

เลิกประชุมเวลา   17.00 น. 
              (ลงชื่อ)   วีระพล  คงศรี ผู้จดรายงานการประชุม                 

                                        (นายวีระพล  คงศรี) 
                เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

 


