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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม
เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2556
----------------------------------------------------

2556

หลักการ
ใหมีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.

เหตุผล
โดยที่เ ปนการสมควรตราเทศบั ญญัติ เทศบาลตํ าบลบานใหม ว าดว ยการควบคุมสถานที่จํ าหนาย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในเขตเทศบาลตําบลบานใหม เพื่อคุมครองสุขภาพของผูบริโภคและผูจําหนาย
อาหาร ควบคุ มการปรุ ง ประกอบ จํ าหน ายอาหารให ถูกสุ ขลั กษณะและมี คุณภาพ และให ส อดคล องกั บ
กฎหมายแมบท เทศบาลตําบลบานใหม จึงจัดทําเทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหาร พ.ศ.2556 บัญญัติใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม จึงขอเสนอรางเทศบัญญัตินี้ตอ
สภาเทศบาลตําบลบานใหม เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
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เทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลบานใหม
เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานทีส่ ะสมอาหาร พ.ศ.2556
-------------------------โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหาร พ.ศ.2556 ใหเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552ประกอบกับและมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 58 มาตรา 63 มาตรา 65 มาตรา
71 และมาตร 73 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบาลตําบลบานใหมโดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลบานใหมและนายอําเภอเมืองนครราชสีมา จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้
ขอ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวา “ เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2556”
ขอ 2 เทศบัญญัตนิ ี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลบานใหม ตั้งแตเมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ ที่
ทําการเทศบาลตําบลบานใหมแลว หกสิบวัน
ขอ 3 บรรดาขอบัญญัติ กฎ ระเบียบ หรือคําสั่งใดที่ไดกําหนดไวแลว ซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ให
ใชเทศบัญญัตินี้แทน
หมวด 1
บททั่วไป

ขอ 4 ในเทศบัญญัตนิ ี้
“อาหาร” หมายความวา ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต ไดแก
(1) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด ๆ หรือในรูปลักษณะใด
ๆ แตไมรวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวแต
กรณี
(2) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร
และเครื่องปรุงแตงกลิ่นรส
“สถานที่จําหนายอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใชที่หรือทาง
สาธารณะที่จัดไวเพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที ทั้งนี้
ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใชที่หรือทาง
สาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใดซึ่งผูซื้อ
ตองนําไปทํา ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
“ตลาด” หมายความวา สถานที่ ซึ่งปกติ จัด ไว ให ผูคาใชเ ปน ที่ชุมนุมเพื่ อจํ าหนายสิ นค า
ประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลว หรือของเสียงาย
ทั้งนี้ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับให
ผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคาดังกลาวเปนประจําหรือครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด
“เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ” หมายความว า นายกเทศมนตรี ตํ า บลบ า นใหม ห รื อ ผู ซึ่ ง ได รั บ
มอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น
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“เจ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว า
เจ า พนั ก งานซึ่ ง ได รั บ การแต ง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเปนสิ่ง
โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก ภาชนะที่
ใสอาหาร เถา มูลสัตวหรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว หรือที่อื่น
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งที่สรางขึ้น
อยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
ขอ 5 หามมิใหบุคคลใดจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร หรือพื้นที่ใด
ซึ่งมีพื้นที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในพื้นที่ซึ่งเทศบาลตําบลบานใหมประกาศกําหนดไว
เปนการเฉพาะ เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ 13 ถาสถานที่ดังกลาวมีพื้นที่ไมเกินสอง
รอยตารางเมตร ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจงตามขอ 12 กอนการจัดตั้ง
ขอ 6 ผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งไดรับหนังสือรับรองการแจงตามขอ
12 หรื อได รั บ ใบอนุ ญาตตามข อ 13 และผู จํ าหน าย ทํ า ประกอบ ปรุ ง เก็ บ หรื อสะสมอาหารในสถานที่
จําหนายอาหารหรื อสถานที่ สะสมอาหารตามขอ 5 จะต องปฏิ บัติ ให ถูกต องตามหลั กเกณฑ ห รือเงื่ อนไขที่
กําหนดไวในขอ 7 ขอ 8 และขอ 9 และเงื่อนไขที่กําหนดไวในหนังสือรับรองการแจงหรือใบอนุญาต
ขอ 7 ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) ตองดูแลสถานที่ใหถูกสุขลักษณะอยูเสมอ
(2) ตองมีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล อันถูกสุขลักษณะ มิดชิดไมรั่วซึม และปองกันสัตวคุย
เขี่ยหรือตอมไดและหามทิ้งมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล นอกที่รองรับ
(3) ตองมีการกําจัดสิ่งปฏิกูล มูลฝอยอยางสม่ําเสมอและถูกสุขลักษณะ
(4) ตองมีแสงสวางหรือระบบใหแสงสวางที่เหมาะสม
(5) ตองมีทางระบายลมหรือระบบระบายอากาศที่เหมาะสม
(6) ตองมีทางระบายน้ําที่ทําดวยวัสดุถาวร และตองมีที่กรองเศษอาหาร หรือสิ่งอื่น ๆ กอน
ระบายลงสูทางระบายน้ําสาธารณะ
(7) ตองมีหองน้ํา หองสวมที่ถูกสุขลักษณะ
(8) ตองมีการปองกัน หรือระบบปองกัน กลิ่น เขมา เสียง หรือสิ่งใด ซึ่งอาจเปนเหตุรําคาญ
(9) บุคคลผูจําหนาย ทํา ปรุง หรือใหบริการ ตองแตงตัวใหสะอาดเรียบรอย
(10) หามมิใหบุคคล ผูปวยเปนโรคเรื้อน คุดทะราด หรือโรคอันนารังเกียจ หรือโรคติดตอ
อยางรายแรงเปนผูจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง ใหบริการ เก็บ หรือสะสมอาหาร หรือเขา
ไปหรืออาศัยอยูในสถานที่นั้น
(11) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดและเพียงพอ และมีภาชนะบรรจุที่ถูกสุขลักษณะ
(12) ตองใชน้ําที่สะอาดในการปรุง ทํา ประกอบ แช ลาง อาหารหรือน้ําแข็ง หรือลาง
ภาชนะ
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(13) ตองรักษา ภาชนะ อุปกรณ เครื่องประกอบอาหารหรือของใชอื่น ๆ ในการทํา ปรุง
ประกอบ เก็บหรือสะสมอาหารใหสะอาดเรียบรอยและถูกสุขลักษณะ
(14) ตองใชเครื่องปกปดอาหารและภาชนะหรือเครื่องใชสําหรับ ทํา ประกอบ ปรุง เก็บ
หรือสะสมอาหารเพื่อปองกันฝุนละออง และแมลงวัน ตลอดถึงแมลงอื่น ๆ และตองรักษา
ใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ เวนแตไดประกาศของเจาพนักงานทองถิ่นวาสภาพของ
อาหารนั้นไมจําเปนตองปกปด
(15) ตองมีการปองกัน และหามมิใหกระทําการปนเปอนอาหารดวยวัตถุ หรือสิ่งใด ๆ ที่
อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและอนามัยของผูบริโภค
(16) หามมิใหจําหนายอาหารหรือน้ําแข็งที่ไมปลอดภัย หรือไมถูกสุขลักษณะแกผูบริโภค
(17) ตองปฏิบัติตามคําแนะนําที่ชอบดวยการอนามัยของเจาพนักงานสาธารณสุข
ข อ 8 ห ามผู รั บ ใบอนุ ญาต หรื อหนั ง สื อรั บ รองการแจ ง ซึ่ งมี เ หตุ ควรเชื่ อว า เป น โรคติ ด ต อ อั น เจ า
พนักงานสาธารณสุขไดตรวจปรากฏวา เปนพาหะ และไดรับแจงวา ตนเปนพาหะของโรคติดตอ มิใหเปนผู
จําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บ หรือสะสมอาหาร ในสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ขอ 9 หามมิใหผู ได รับหนังสือรับ รองการแจง หรื อผู ได รับใบอนุญาตทําการจําหน ายอาหารปรุ ง
สําเร็จรูปเกินกําหนดเวลายี่สิบสี่นาฬิกาเวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นเปนการเฉพาะราย
ขอ 10 เมื่อเทศบัญญัตนิ ี้มีผลใชบังคับ หามมิใหผูใดประกอบกิจการตามประเภทที่กําหนดไวในขอ 5
ในลักษณะที่เปนการคา เวนแตจะไดรับหนังสือรับรองการแจงหรือใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ผูใดประกอบกิจการตามประเภทที่กําหนดไวในขอ 5 อยูกอนที่ขอบัญญัตินี้มีผลใช ใหยังคงประกอบ
กิจการไดตอไป แตจะตองดําเนินการแจง หรือขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ขอบัญญัตนิ ี้มีผลใชบังคับ

หมวด 2
หนังสือรับรองการแจงและใบอนุญาต
ขอ 11 ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหารและมิใชเปนการขายของใน
ตลาดจะต อ งยื่ น คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าต ตามแบบที่ กํ าหนดไว ท ายเทศบั ญญั ติ นี้ พร อมเอกสารและหลั ก ฐาน
ดังตอไปนี้
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ขาราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สําเนาทะเบียนบาน
(3) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(4) หลักฐานอื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานใหมประกาศกําหนด
ขอ 12 เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับการแจงความประสงคจัดตั้ง หรือใชสถานที่จําหนายอาหาร
หรือสะสมอาหาร ใหออกใบรับแจงแกผูแจงเพื่อใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการตามที่แจงไดชั่วคราว ใน
ระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง
ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบที่กําหนดไว ถาการแจงเปนไปโดยถูกตอง ให
เจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจง
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ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผูไดรับ
หนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได
ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณ ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวันทํา
การนับแตวันที่ไดรับการแจง ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง
จากเจาพนักงานทองถิ่น ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหการแจงของผูแจงเปนอันสิ้นผล แตถาผูแจงได
ดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ด
วันทําการนับแตวันที่ไดรับแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดไว
ขอ 13 เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจความ
ถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ วิธีการ
หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในเทศบัญญัตนิ ี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้น
ทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคํา
ขอแกผูขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณ ใหทราบภายในสิบหาวัน
นับแตวันไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตอง หรือครบถวนตามแบบที่กําหนดไว
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต หรือยังไมอาจมีคําสั่ง ไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน แตตองมี
หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือ
ตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ในคํ า ขออนุ ญาตหรื อ ใบอนุ ญ าต เจ าพนั กงานท อ งถิ่ น จะกํ า หนดเงื่ อนไขให ผู ยื่ น คํ าขอหรื อผู ได รั บ
ใบอนุญาตปฏิบัติเปนการเฉพาะรายได
ขอ 14 ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุผลอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์
ขอ 15 บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามเทศบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและให
ใชไดเพียงในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลบานใหมเทานั้น
การขอตอใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอภายในสามสิบวันกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
หนังสือรับรองการแจงหรือใบอนุญาต ฉบับหนึ่งใชไดสําหรับการคาประเภทเดียวและสําหรับสถานที่
แหงเดียว
ถาในสถานที่และเจาของเดียวกันประกอบการคาหลายประเภท ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมประเภทที่มี
อัตราคาธรรมเนียมสูงเต็มอัตราแคเพียงประเภทเดียว สวนประเภทอื่นเก็บคาธรรมเนียมเพียงกึ่งหนึ่งของอัตรา
ปกติ
ข อ 16 ผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตต อ งเสี ย ค าธรรมเนี ย มการออกใบอนุ ญ าตตามอั ต ราที่ กํ า หนดไว ท า ย
ขอบัญญัตนิ ี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายใน
เวลาที่ กํา หนด ให ชํ าระค า ปรั บ เพิ่ มขึ้ น อี ก ร อยละยี่ สิ บ ของจํ านวนค า ธรรมเนี ย มที่ ค างชํ าระเว น แต ผู ได รั บ
ใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
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ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสอง
ครั้ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและ
คาปรับจนครบจํานวน
ขอ 17 บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตนิ ี้ ใหเปนรายไดของเทศบาลตําบลบานใหม
ขอ 18 ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ 19 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่นคํา
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
การขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญาตและการออกใบแทนใบอนุ ญาตใหเ ป น ไปตามหลักเกณฑ วิ ธี การและ
เงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบั นทึกการแจง
ความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(2) ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตถู ก ทํ า ลาย หรื อ ชํ า รุ ด ในสาระที่ สํ า คั ญ ให ผู ยื่ น คํ า ขอรั บ ใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ 20 ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตนิ ี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได รั บใบอนุญาตตามเทศบั ญญัติ นี้ เจ าพนักงานท องถิ่น มี อํานาจสั่งพั กใช ใบอนุ ญาตได ภ ายในเวลาที่
เห็นสมควร แตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ 21 เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(2) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535
(3) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ และการไม
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอ
สภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ 22 คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณีย
ตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต
และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี
ขอ 23 ผู ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุ ญาตจะขอรั บใบอนุญาตสํ าหรับ การประกอบกิ จ การที่ ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ 24 เมื่อผูแจงตามขอ 12 ประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจง
เจาพนักงานทองถิ่นทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่เลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการแลวแตกรณี
ข อ 25 ในกรณี ที่ผู ดํ าเนิ น กิ จ การใดดํ าเนิ น กิ จ การตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นเทศบั ญ ญั ติ นี้ โ ดยมิ แจ งต อ เจ า
พนักงานทองถิ่นตามขอ 12 และเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เพราะเหตุที่ฝา
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ฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิแจงตอเจา
พนักงานทองถิ่นตอไป ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการ ไวจนกวาจะไดดําเนินการ
แจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ 12 ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งหามการดําเนินกิจการ
นั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได
ขอ 26 ใหเจาพนักงานท องถิ่นมีอํานาจแต งตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนท องถิ่นเพื่ อใหปฏิบั ติ
หนาที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอํานาจของเทศบาล
ตําบลบานใหมในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได
ขอ 27 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ขอ 28 ใหนายกเทศมนตรีตําบลบานใหม เปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตนิ ี้
หมวด 3
อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ 29 เพือ่ ปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข
มีอํานาจดังตอไปนี้
(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริงหรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ
หรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(2) เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้น และพระอาทิตยตกหรือ
ในเวลาทําการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.2535 ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจง หรือหลักฐานที่เกี่ยวของ
จากเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น
(3) แนะนําใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจง หรือใบอนุญาต ปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขใน
หนังสือรับรองการแจงหรือใบอนุญาต หรือตามขอบัญญัตินี้ หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535
(4) ยึ ด หรื อ อายั ด สิ่ ง ของใด ๆ ที่ อ าจก อ ให เ กิ ด อั น ตรายต อ สุ ข ภาพของประชาชน เพื่ อ
ประโยชนในการดําเนินคดีหรือเพื่อนําไปทําลายในกรณีจําเปน
(5) เก็บหรือนําสินคา หรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะ หรือจะกอใหเกิดเหตุ
รําคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ เปนปริมาณตามสมควร เพื่อเปนตัวอยางในการตรวจสอบตามความจํา
เปนไดโดยไมตองใชราคา
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ หรือพนักงานของเทศบาลตําบลบานใหม เพื่อให
ปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่งในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลบานใหม ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได
ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น หรือเจาพนักงานสาธารณสุข หรือผูซึ่งรับแตงตั้งจากเจา
พนักงานทองถิ่น บุคคลดังกลาวจะตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ ในขณะปฏิบัติหนาที่ดวยและ
ใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร
ขอ 30 ในกรณีที่ปรากฏวาผูดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในเทศบัญญัตินี้ ปฏิบัติไมถูกตองตามเทศ
บัญญั ตินี้ พระราชบั ญญั ติ การสาธารณสุ ข พ.ศ.2535 กฎกระทรวง หรื อคําสั่ งของเจ าพนั กงานท องถิ่ น ที่
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กําหนดไวเกี่ยวกับการดําเนินกิจการนั้น ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูดําเนินกิจการนั้นแกไขหรือ
ปรับปรุงใหถูกตองไดและถาผูดําเนินกิจการไมแกไข หรือถาการดําเนินกิจการนั้นจะกอใหเกิด หรือมีเหตุอันควร
สงสั ย ว า จะเกิ ด อั น ตรายอย า งร า ยแรงต อ สุ ข ภาพของประชาชน เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น จะสั่ ง ให ผู นั้ น หยุ ด
ดําเนินการนั้นไวทันทีเปนการชั่วคราวจนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาปราศจากอันตรายแลวก็
ได
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดระยะเวลาที่ตองปฏิบัติตามคําสั่งไวตามสมควร
แตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน เวนแตเปนกรณีที่มีคําสั่งใหหยุดดําเนินการทันที และตองทําเปนหนังสือแจงใหผู
ดําเนินกิจการซึ่งจะตองปฏิบัติตามคําสั่งทราบ ในกรณีที่ไมพบผูดําเนินกิจการหรือผูดําเนินกิจการไมยอมรับ
คําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ
ภูมิลําเนา หรือสํานักทําการงานของผูดําเนินกิจการ และใหถือวาผูนั้นไดทราบคําสั่งแลวตั่งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง
หรือวันปดคําสั่งแลวแตกรณี
ขอ 31 ในกรณีทีเจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไมถูกตอง หรือมีการกระทําใด ๆ ที่ฝาฝนตอ
เทศบัญญัตนิ ี้ หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ใหเจาพนักงานสาธารณสุขแจงเจาพนักงาน
ทองถิ่นเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไปโดยไมชักชา
ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบตอ สภาวะความเปนอยูที่
เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน หรือจะเปนอันตราอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนเปนสวนรวม
ซึ่งสมควรจะแกไขโดยเรงดวน ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําสั่งใหผูกระทําการไมถูกตอง หรือฝา
ฝนดังกลาวแกไขหรือระงับเหตุนั้น หรือดําเนินการใด ๆ เพื่อแกไข หรือระงับเหตุนั้นไดตามสมควรแลวแจงให
เจาพนักงานทองถิ่นทราบ
ขอ 32 ในการปฏิบัติหนาที่ตามขอบัญญัตินี้และตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ให
เจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานสาธารณสุข และผูซึ่งไดรับ แตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น เปนเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา และเพื่อประโยชนในการจับกุม หรือปราบปรามผูกระทําความผิดตามขอบัญญัตินี้
และตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ให เจาพนักงานท องถิ่น และผูซึ่งไดรับ แตงตั้ งจากเจ า
พนักงานทองถิ่นเปนพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หมวด 4
บทกําหนดโทษ
ขอ 33 ผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกินสองรอยตารางเมตร
โดยไมไดรับอนุญาต หรือผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหารซึ่งมีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร
โดยไมมีหนังสือรับรองการแจง , ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามขอ 7 , ขอ 8, ขอ18 หรือขอ19, ผูใดไมปฏิบัติตาม
หมายเรียก หรือไมยอมแจงขอเท็จจริง หรือไมสงเอกสาร หรือหลักฐาน หรือขัดขวาง หรือไมอํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น หรือเจาพนักงานสาธารณสุข หรือผูซึ่งรับการแตงตั้งจากเจา
พนักงานทองถิ่น, ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานสาธารณสุขตามขอ 31 วรรคสอง โดยไมมีเหตุหรือ
ขอแกตัวอันสมควรหรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานสาธารณสุขตองระวางโทษปรับไมเกินหารอย
บาท
ขอ 34 ผูดําเนินกิจการผูใดดําเนินกิจการในระหวางที่มีคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นใหหยุดดําเนิน
กิจการ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ 16 วรรคสอง หรือขอ 25โดยไมมีเหตุผลหรือ
ขอแกตัวอันสมควร, ผูรับใบอนุญาตผูใดดําเนินกิจการในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตองระวางโทษปรับไม
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เกินหารอยบาท และปรับอีกไมเกินวันละสองรอยบาทตลอดเวลาที่ยังไมปฏิบัติตามคําสั่งหรือยังฝาฝนแลวแต
กรณี
ขอ 35 ภายใตเทศบัญญัติขอ 33และขอ 34 ผูประกอบการคารายใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนเทศ
บัญญัตินี้ มีความผิดและตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในมาตรา 72 มาตรา 73 มาตรา 79 ถึงมาตรา 84
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดวย
ขอ 36 บรรดาความผิดตามเทศบัญญัตินี้ และความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 ถาเห็นวาผูตองหาไมควรถูกฟองรอง สําหรับคดีที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจําคุกไมเกิน หนึ่ง
เดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ใหเจาพนักงานทองถิ่น หรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่น
มอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบคดีได
เมื่อไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถาผูต องหาไม ยิน ยอมตามที่เ ปรี ยบเที ยบ หรือยิน ยอมแลว ไม ชําระเงิ นค าปรับ ภายในกํ าหนดเวลา
ดังกลาวใหดําเนินคดีตอไป
หมวด 5
บทเฉพาะกาล
ขอ 37 ใหนายกเทศบาลตําบลบานใหมเปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
ออกระเบียบ คําสั่ง และประกาศ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕56
ลงชื่อ

สํารวย ชุนเกาะ
(นางสํารวย ชุนเกาะ)
นายกเทศมนตรีตําบลบานใหม

เห็นชอบ
วาที่ร.ต. นิรันดร ดุจจานุทัศน
( นิรันดร ดุจจานุทัศน )
นายอําเภอเมืองนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา
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อัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจง
การจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2556
ลําดับ
1.

2.

3.

รายการ
อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงการจัดตั้ง
สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ในอาคารหรือ
พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไมเกิน 200 ตารางเมตรและมิใชการขายของ
ในตลาด
1.1สถานที่ใชประกอบการคาพื้นที่ไมเกิน 10 ตารางเมตร
1.2 สถานที่ใชประกอบการคาพื้นที่เกิน 10 ตารางเมตร
ถึง 25 ตารางเมตร
1.3 สถานที่ใชประกอบการคาพื้นที่เกิน 25 ตารางเมตร
ถึง 50 ตารางเมตร
1.4 สถานที่ใชประกอบการคาพื้นที่เกิน 50 ตารางเมตร
ถึง 100 ตารางเมตร
1.5 สถานที่ใชประกอบการคาพื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร
ถึง 200 ตารางเมตร
ใบอนุ ญาตจั ด ตั้ งสถานที่ จํ าหนายอาหารหรื อสถานที่ ส ะสม
อาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
และมิใชการขายของในตลาด
2.1 สถานที่ใชประกอบการคามีพื้นที่เกิน 200ตารางเมตร
คาธรรมเนียมการตอใบอนุญาต เปนไปตามขอ 1 และ 2
และคาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ

คาธรรมเนียม
บาท
สต.

100
150

-

200

-

300

-

500

-

800

-

20

-

หมายเหตุ

