
 
คู่มือสําหรับประชาชน 

เทศบาลตําบลหนองนาคาํ อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น 
 

งานท่ีให้บริการ 
 

การขออนุญาต /หนังสือรับรองการแจ้ง 
จัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร 

 

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม  เทศบาลตําบลหนองนาคํา 
 

 
ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานที/่ช่องทางให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม    วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) 

       ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ 
       เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ   

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นพระราชบัญญัติที่คุ้มครองประชาชนด้านสุขลักษณะ
และการอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมซึ่งครอบคลุมทั้งกิจกรรมการกระทําทุกอย่าง และ
กิจการประเภทต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน ต้ังแต่ระดับบุคคล 
ครัวเรือน ชุมชน ตลอดจนกิจการขนาดเล็ก ขนาดใหญ่อันได้แก่ หาบเร่ แผงลอย สถานที่จําหน่ายอาหาร 
สถานที่สะสมอาหาร ตลาด กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมท้ังการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
 พระราชบัญญัติน้ีมีลักษณะการกระจายอํานาจไปสู่ส่วนท้องถิ่นมากที่สุด กล่าวคือให้ ราชการส่วน
ท้องถิ่น มีอํานาจในการออกข้อกําหนดท้องถิ่น ซึ่งสามารถใช้บังคับในเขตท้องถิ่นน้ันได้ และให้อํานาจแก่                 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการควบคุมดูแลโดยการออกคําสั่งให้แก้ไขปรับปรุง การอนุญาต หรือไม่อนุญาต                 
การสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต รวมท้ังการเปรียบเทียบคดี เป็นต้น ทั้งน้ี ถือว่าราชการส่วนท้องถิ่น                 
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชน ใกล้ชิดประชาชน ซึ่งน่าจะปฏิบัติการให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนมากท่ีสุด 
 พระราชบัญญัติน้ีให้สิทธิแก่ประชาชนหรือผู้ประกอบการที่ได้รับคําสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและ 
เห็นว่าไม่เป็นธรรมหรือไม่ถูกต้อง มีสิทธิย่ืนคําอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้และกรณีที่แจ้ง
เจ้าพนักงานตามกฎหมายแล้ว ไม่ปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ เจ้าพนักงานน้ันก็อาจจะมีความผิดฐานละเว้นไม่
ปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกําหมายอาญาได้ 
 ดังน้ัน อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลตําบลหนองนาคําจึงได้
ออกเทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือบังคับใช้โดยมีหลักการ
ดังน้ี 

มาตรา ๓๔ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดต้ังตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖ 
การเปลี่ยนแปลง  ขยายหรือลดสถานท่ี หรือบริเวณที่ ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ได้ออกใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดตามวรรคหน่ึงแล้ว  จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖  

ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์การของรัฐที่ได้
จัดต้ังตลาดข้ึนตามอํานาจหน้าที่  แต่ในการดําเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตาม



บทบัญญัติอ่ืนแห่งพระราชบัญญัติน้ีด้วย  และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจกําหนดเง่ือนไขเป็นหนังสือให้ผู้
จัดต้ังตลาดตามวรรคน้ีปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 

มาตรา ๓๕ เพ่ือประโยชน์ในการกํากับดูแลตลาด  ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจออกข้อกําหนดของ
ท้องถิ่นดังต่อไปน้ี 

(๑) กําหนดที่ต้ัง เน้ือที่ แผนผังและหลักเกณฑ์เก่ียวกับสิ่งปลูกสร้างและสุขลักษณะ 
(๒) กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดสถานที่  การวางสิ่งของและการอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการดําเนิน

กิจการตลาด 
(๓) กําหนดเวลาเปิดและปิดตลาด 
(๔) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลรักษา

ความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย  การจัดให้มีที่รวบรวมหรือกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย  การระบายนํ้าทิ้ง  การระบายอากาศ  การจัดให้มีการป้องกันมิให้เกิดเหตุรําคาญและการ
ป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ 

มาตรา ๓๖ ผู้ใดขายของหรือช่วยขายของในตลาด  ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน
ข้อกําหนดของท้องถิ่นตามมาตรา ๓๗ 

มาตรา ๓๗ เพ่ือประโยชน์ในการกํากับดูแลการขายของในตลาดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจออก
ข้อกําหนดของท้องถิ่นกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือให้ผู้ขายของ  และผู้ช่วยขายของในตลาดปฏิบัติให้
ถูกต้องเก่ียวกับการรักษาความสะอาดบริเวณที่ขายของ สุขลักษณะส่วนบุคคลและสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธี
การจําหน่าย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินค้าอ่ืน รวมทั้งการรักษาความสะอาดของ
ภาชนะ นํ้าใช้และของใช้ต่างๆ 

มาตรา ๓๘ ผู้ใดจะจัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมี
พ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด  ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามมาตรา  ๕๖ ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร  ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพ่ือ
ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งตามมาตรา ๔๘ ก่อนการจัดต้ัง 

มาตรา ๓๙ ผู้จัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร ซึ่งได้รับใบอนุญาต ตามมาตรา 
๕๖ หรือหนังสือรับรองการแจ้งตามมาตรา ๔๘ และผู้จําหน่าย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารใน
สถานที่จําหน่ายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารตามมาตรา ๓๘ ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่นตามมาตรา ๔๐ หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการ
แจ้ง 

มาตรา  ๔๐ เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมหรือกํากับดูแลสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหารที่ได้รับใบอนุญาต  หรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้งให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจออกข้อกําหนดของ
ท้องถิ่น ดังต่อไปน้ี 

(๑) กําหนดประเภทของสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามประเภทของอาหารหรือ
ตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการ หรือตามวิธีการจําหน่าย 

(๒) กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดต้ัง ใช้ และดูแลรักษาสถานที่และสุขลักษณะของบริเวณท่ีใช้
จําหน่ายอาหาร ที่จัดไว้สําหรับบริโภคอาหาร ที่ใช้ทํา ประกอบ หรือปรุงอาหาร หรือที่ใช้สะสมอาหาร 

(๓) กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันมิให้เกิดเหตุรําคาญและการป้องกันโรคติดต่อ 
(๔) กําหนดเวลาจําหน่ายอาหาร 
(๕) กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จําหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหารและ                 

ผู้ให้บริการ 
(๖) กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจําหน่าย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บ

รักษาหรือสะสมอาหาร 
(๗) กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ นํ้าใช้ และของใช้อ่ืนๆ 



 
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ระยะเวลา 
 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๓ วัน วันทําการ (นับเวลาในวันปฏิบัติราชการ) ยกเว้นกรณีที่ต้อง
ดําเนินการตามข้ันตอนอ่ืน ๆ จะได้แจ้งให้ผู้ร้องรับทราบขั้นตอนการดําเนินการ ต่อไป 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมรับรองสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ   
๓. หนังสือมอบอํานาจ กรณีที่มีการมอบอํานาจ  จํานวน ๑ ชุด 
๔. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  จํานวน ๑ ฉบับ 
๕. เอกสาร หลักฐานอ่ืนๆ (ระบุ)  

 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่รับคําขอ 
และตรวจสอบความถูกต้อง 

 

ผู้ประกอบการย่ืนคําขอ 
 

เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ 
สถานประกอบการ 

เสนอผอ.กองฯเห็นชอบในการ 
พิจารณาอนุญาต 

เสนอปลัดเทศบาลในการพิจารณา 
ออกใบอนุญาต 

แจ้งผู้ประกอบการ 
มาขอรับใบอนุญาต 

เสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ออกใบอนุญาต  



ค่าธรรมเนียม 
 

 บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรอืสถานที่สะสมอาหาร 

 
 

ลําดับ
ที่ 

 
สถานทีป่ระกอบการ 

ค่าธรรมเนียม
ฉบับละ  
(บาท/ป)ี 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
 

สถานที่ประกอบการค้าไม่เกิน ๑๐ ตารางเมตร 
สถานที่ประกอบการค้าเกิน ๑๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๕ ตารางเมตร 
สถานที่ประกอบการค้าเกิน ๒๕ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร 
สถานที่ประกอบการค้าเกิน ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
สถานที่ประกอบการค้าเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๔๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรอืสถานที่สะสมอาหาร 

 
 

ลําดับ
ที่ 

 
สถานทีป่ระกอบการ 

ค่าธรรมเนียม
ฉบับละ  
(บาท/ป)ี 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
 

สถานที่ประกอบการค้าเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร 
สถานที่ประกอบการค้าเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร 
สถานที่ประกอบการค้าเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร 
สถานที่ประกอบการค้าเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๖๐๐ ตารางเมตร 
สถานที่ประกอบการค้าเกิน ๖๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป 

๑,๒๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 การรับเรื่องรอ้งเรียน 
 

   ถ้าการให้บรกิารไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ สํานักปลัด เทศบาล
ตําบลหนองนาคํา หมายเลขโทรศัพท ์: ๐๔๓-๒๑๗๑๐๒ หรือเว็บไซต์ http://bankok-nongnakum.go.th  
 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

๑. แบบคําขอรับ / ต่ออายุ ใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหาร 

 
 
 



 
 
 

แบบคําขอรบั / ต่ออาย ุ
  ใบอนญุาต   หนังสือรับรองการแจ้ง 

จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
       เขียนที่              
.       วันที่        เดือน            พ.ศ.           
. 
 ๑. ข้าพเจ้า     อายุ              ปี  สญัชาติ           .   
โดย             ผู้มีอํานาจลงนามแทน                   
นิติบุคคลปรากฏตาม            
ที่อยู่เลขที ่        หมู่ที่            ตรอก/ซอย    ถนน        แขวง/ตําบล               
.เขต/อําเภอ      จังหวัด       หมายเลขโทรศัพท ์               ผู้ขออนุญาต 
 

๒. ช่ือสถานประกอบการ          ประเภท            
.มีพ้ืนที่       ตารางเมตร  ต้ังอยู่เลขที่     หมู่ที ่    ตําบล        อําเภอป    
จังหวัด   โทรศัพท ์          โทรสาร       (สถานประกอบการ) 
 

๓. พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังน้ี 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  สําเนาทะเบียนบ้าน   
  หนังสือมอบอํานาจ กรณีที่มีการมอบอํานาจ 
  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
  เอกสาร หลักฐานอ่ืนๆ (ระบุ)  

(๑)             
(๒)             

 

 ขอรับรองว่าข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
      (ลงช่ือ)             ผูข้ออนุญาต 
               (          ) 

 
 

แผนผังแสดงที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

เลขที่คําขอ........................ 
วันที่...................................


