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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม

เรื่อง  สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร   พ.ศ.2556
----------------------------------------------------

หลักการ
ใหมีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร   พ.ศ.

2556

เหตุผล
โดยท่ีเปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม  วาดวยการควบคุมสถานท่ีจําหนาย

อาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในเขตเทศบาลตําบลบานใหม เพ่ือคุมครองสุขภาพของผูบริโภคและผูจําหนาย
อาหาร  ควบคุมการปรุง ประกอบ จําหนายอาหารใหถูกสุขลักษณะและมีคุณภาพ และใหสอดคลองกับ
กฎหมายแมบท เทศบาลตําบลบานใหม  จึงจัดทําเทศบัญญัติ เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสม
อาหาร   พ.ศ.2556 บัญญัติใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม   จึงขอเสนอรางเทศบัญญัตินี้ตอ
สภาเทศบาลตําบลบานใหม เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
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เทศบัญญัตเิทศบาลตําบลบานใหม
เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร พ.ศ.2556

--------------------------
โดยท่ีเปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ี

สะสมอาหาร พ.ศ.2556 ใหเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง

(ฉบับท่ี 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 สถานท่ีจําหนายอาหารหรือ
สถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. 2556”

ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลบานใหม ตั้งแตเม่ือไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ ท่ี
ทําการเทศบาลตําบลบานใหมแลว หกสิบวัน

ขอ 3 บรรดาขอบัญญัติ กฎ ระเบียบ หรือคําสั่งใดท่ีไดกําหนดไวแลว ซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ให
ใชเทศบัญญัตินี้แทน

หมวด 1
บททั่วไป

ขอ 4 ในเทศบัญญัตนิี้
“อาหาร” หมายความวา ของกินหรือเครื่องคํ้าจุนชีวิต ไดแก
(1) วัตถุทุกชนิดท่ีคนกิน ดื่ม อม หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด ๆ หรือในรูปลักษณะใด

ๆ แตไมรวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวแต
กรณี

(2) วัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร
และเครื่องปรุงแตงกลิ่นรส

“สถานที่จําหนายอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ ท่ีมิใชท่ีหรือทาง
สาธารณะท่ีจัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที ท้ังนี้
ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค ณ ท่ีนั้น หรือนําไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม

“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ ท่ีมิใชท่ีหรือทาง
สาธารณะท่ีจัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใดซึ่งผูซื้อ
ตองนําไปทํา ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง

“ตลาด” หมายความวา สถานท่ีซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคา
ประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลว หรือของเสียงาย
ท้ังนี้ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอ่ืนดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับให
ผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาดังกลาวเปนประจําหรือครั้งคราวหรือตามวันท่ีกําหนด

“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลบานใหมหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากเจาพนักงานทองถ่ิน
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“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเปนสิ่ง
โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น

“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก ภาชนะท่ี
ใสอาหาร เถา มูลสัตวหรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลี้ยงสัตว หรือท่ีอ่ืน

“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งท่ีสรางข้ึน
อยางอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได

ขอ 5 หามมิใหบุคคลใดจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร หรือพ้ืนท่ีใด
ซึ่งมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในพ้ืนท่ีซึ่งเทศบาลตําบลบานใหมประกาศกําหนดไว
เปนการเฉพาะ เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินตามขอ 13 ถาสถานท่ีดังกลาวมีพ้ืนท่ีไมเกินสอง
รอยตารางเมตร ตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินเพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจงตามขอ 12 กอนการจัดตั้ง

ขอ 6 ผูจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร ซึ่งไดรับหนังสือรับรองการแจงตามขอ
12 หรือไดรับใบอนุญาตตามขอ13 และผูจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บ หรือสะสมอาหารในสถานท่ี
จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารตามขอ 5 จะตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไขท่ี
กําหนดไวในขอ 7 ขอ 8 และขอ 9 และเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในหนังสือรับรองการแจงหรือใบอนุญาต

ขอ 7 ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ี
สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ดังตอไปนี้

(1) ตองดูแลสถานท่ีใหถูกสุขลักษณะอยูเสมอ
(2) ตองมีท่ีรองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล อันถูกสุขลักษณะ มิดชิดไมรั่วซึม และปองกันสัตวคุย

เข่ียหรือตอมไดและหามท้ิงมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล นอกท่ีรองรับ
(3) ตองมีการกําจัดสิ่งปฏิกูล มูลฝอยอยางสมํ่าเสมอและถูกสุขลักษณะ
(4) ตองมีแสงสวางหรือระบบใหแสงสวางท่ีเหมาะสม
(5) ตองมีทางระบายลมหรือระบบระบายอากาศท่ีเหมาะสม
(6) ตองมีทางระบายน้ําท่ีทําดวยวัสดุถาวร และตองมีท่ีกรองเศษอาหาร หรือสิ่งอ่ืน ๆ กอน

ระบายลงสูทางระบายน้ําสาธารณะ
(7) ตองมีหองน้ํา หองสวมท่ีถูกสุขลักษณะ
(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
ไปหรืออาศัยอยูในสถานท่ีนั้น

(11) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดและเพียงพอ และมีภาชนะบรรจุท่ีถูกสุขลักษณะ
(12) ตองใชน้ําท่ีสะอาดในการปรุง ทํา ประกอบ แช ลาง อาหารหรือน้ําแข็ง หรือลาง

ภาชนะ
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(13) ตองรักษา ภาชนะ อุปกรณ เครื่องประกอบอาหารหรือของใชอ่ืน ๆ ในการทํา ปรุง
ประกอบ เก็บหรือสะสมอาหารใหสะอาดเรียบรอยและถูกสุขลักษณะ

(14) ตองใชเครื่องปกปดอาหารและภาชนะหรือเครื่องใชสําหรับ ทํา ประกอบ ปรุง เก็บ
หรือสะสมอาหารเพ่ือปองกันฝุนละออง และแมลงวัน ตลอดถึงแมลงอ่ืน ๆ และตองรักษา
ใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ เวนแตไดประกาศของเจาพนักงานทองถ่ินวาสภาพของ
อาหารนั้นไมจําเปนตองปกปด

(15) ตองมีการปองกัน และหามมิใหกระทําการปนเปอนอาหารดวยวัตถุหรือสิ่งใด ๆ ท่ี
อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและอนามัยของผูบริโภค

(16) หามมิใหจําหนายอาหารหรือน้ําแข็งท่ีไมปลอดภัย หรือไมถูกสุขลักษณะแกผูบริโภค
(17) ตองปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีชอบดวยการอนามัยของเจาพนักงานสาธารณสุข

ขอ 8 หามผูรับใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจง ซึ่งมีเหตุควรเชื่อวาเปนโรคติดตออันเจา
พนักงานสาธารณสุขไดตรวจปรากฏวา เปนพาหะ และไดรับแจงวา ตนเปนพาหะของโรคติดตอ มิใหเปนผู
จําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บ หรือสะสมอาหาร ในสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร

ขอ 9 หามมิใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจง หรือผูไดรับใบอนุญาตทําการจําหนายอาหารปรุง
สําเร็จรูปเกินกําหนดเวลายี่สิบสี่นาฬิกาเวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินเปนการเฉพาะราย

ขอ 10 เม่ือเทศบัญญัตนิี้มีผลใชบังคับ หามมิใหผูใดประกอบกิจการตามประเภทท่ีกําหนดไวในขอ 5
ในลักษณะท่ีเปนการคา เวนแตจะไดรับหนังสือรับรองการแจงหรือใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน

ผูใดประกอบกิจการตามประเภทท่ีกําหนดไวในขอ 5 อยูกอนท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใช ใหยังคงประกอบ
กิจการไดตอไป แตจะตองดําเนินการแจง หรือขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินภายในสามสิบวันนับแต
วันท่ีขอบัญญัตนิี้มีผลใชบังคับ

หมวด 2
หนังสือรับรองการแจงและใบอนุญาต

ขอ 11 ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหารและมิใชเปนการขายของใน
ตลาดจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาต ตามแบบท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ พรอมเอกสารและหลักฐาน
ดังตอไปนี้

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ขาราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สําเนาทะเบียนบาน
(3) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ
(4) หลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานใหมประกาศกําหนด

ขอ 12 เม่ือเจาพนักงานทองถ่ินไดรับการแจงความประสงคจัดตั้ง หรือใชสถานท่ีจําหนายอาหาร
หรือสะสมอาหาร ใหออกใบรับแจงแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการตามท่ีแจงไดชั่วคราว ใน
ระหวางเวลาท่ีเจาพนักงานทองถ่ินยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง

ใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนดไว ถาการแจงเปนไปโดยถูกตอง ให
เจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับการแจง



5

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง เจาพนักงานทองถ่ินจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผูไดรับ
หนังสือรับรองการแจงปฏบิัติเปนการเฉพาะรายก็ได

ในกรณีท่ีการแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณ ใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวันทํา
การนับแตวันท่ีไดรับการแจง ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับแจง
จากเจาพนักงานทองถ่ิน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหการแจงของผูแจงเปนอันสิ้นผล แตถาผูแจงได
ดําเนินการแกไขภายในเวลาท่ีกําหนดแลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ด
วันทําการนับแตวันท่ีไดรับแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบท่ีกําหนดไว

ขอ 13 เม่ือไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจความ
ถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ วิธีการ
หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเทศบัญญัตนิี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ินรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้น
ท้ังหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคํา
ขอแกผูขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวัน
นับแตวันไดรับคําขอ

เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตอง หรือครบถวนตามแบบท่ีกําหนดไว

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาต หรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน แตตองมี
หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือ
ตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี

ในคําขออนุญาตหรือใบอนุญาต เจาพนักงานทองถ่ินจะกําหนดเงื่อนไขใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับ
ใบอนุญาตปฏิบัติเปนการเฉพาะรายได

ขอ 14 ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถ่ิน หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุผลอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์

ขอ 15 บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามเทศบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและให
ใชไดเพียงในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลบานใหมเทานั้น

การขอตอใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอภายในสามสิบวันกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต

หนังสือรับรองการแจงหรือใบอนุญาต ฉบับหนึ่งใชไดสําหรับการคาประเภทเดียวและสําหรับสถานท่ี
แหงเดียว

ถาในสถานท่ีและเจาของเดียวกันประกอบการคาหลายประเภท ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมประเภทท่ีมี
อัตราคาธรรมเนียมสูงเต็มอัตราแคเพียงประเภทเดียว สวนประเภทอ่ืนเก็บคาธรรมเนียมเพียงก่ึงหนึ่งของอัตรา
ปกติ

ขอ 16 ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย
ขอบัญญัตนิี้ในวันท่ีมารับใบอนญุาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายใน
เวลาท่ีกําหนด ใหชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระเวนแตผูไดรับ
ใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
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ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสอง
ครั้ง ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและ
คาปรับจนครบจํานวน

ขอ 17 บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตนิี้ ใหเปนรายไดของเทศบาลตําบลบานใหม
ขอ 18 ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ

สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ
ขอ 19 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่นคํา

ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ

เงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจง

ความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย
(2) ในกรณีท่ีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย
ขอ 20 ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตนิี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการ
ตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ี
เห็นสมควร แตตองไมเกินสิบหาวัน

ขอ 21 เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(2) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.

2535
(3) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวใน
ใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ และการไม
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอ
สภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ขอ 22 คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณีย
ตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต
และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาท่ีคําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี

ขอ 23 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ขอ 24 เม่ือผูแจงตามขอ 12 ประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอ่ืนใหแจง
เจาพนักงานทองถ่ินทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีเลกิกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการแลวแตกรณี

ขอ 25 ในกรณีท่ีผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามท่ีระบุไวในเทศบัญญัตินี้โดยมิแจงตอเจา
พนักงานทองถ่ินตามขอ 12 และเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เพราะเหตุท่ีฝา
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ฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินมาแลวครั้งหนึ่ง ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิแจงตอเจา
พนักงานทองถ่ินตอไป ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการ ไวจนกวาจะไดดําเนินการ
แจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตามขอ 12 ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งหามการดําเนินกิจการ
นั้นไวตามเวลาท่ีกําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได

ขอ 26 ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินเพ่ือใหปฏิบัติ
หนาท่ีตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอํานาจของเทศบาล
ตําบลบานใหมในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได

ขอ 27 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ.2535

ขอ 28 ใหนายกเทศมนตรตีําบลบานใหม เปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตนิี้

หมวด 3
อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข

ขอ 29 เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถ่ินและเจาพนักงานสาธารณสุข
มีอํานาจดังตอไปนี้

(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริงหรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ
หรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบ หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา

(2) เขาไปในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึน และพระอาทิตยตกหรือ
ในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.2535 ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจง หรือหลักฐานท่ีเก่ียวของ
จากเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีนั้น

(3) แนะนําใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจง หรือใบอนุญาต ปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขใน
หนังสือรับรองการแจงหรือใบอนุญาต หรือตามขอบัญญัตินี้ หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535

(4) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน เพ่ือ
ประโยชนในการดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน

(5) เก็บหรือนําสินคา หรือสิ่งของใด ๆ ท่ีสงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะ หรือจะกอใหเกิดเหตุ
รําคาญจากอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ เปนปริมาณตามสมควร เพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบตามความจํา
เปนไดโดยไมตองใชราคา

ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ หรือพนักงานของเทศบาลตําบลบานใหม เพ่ือให
ปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหนึ่งในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลบานใหม ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได

ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานทองถ่ิน หรือเจาพนักงานสาธารณสุข หรือผูซึ่งรับแตงตั้งจากเจา
พนักงานทองถ่ิน บุคคลดังกลาวจะตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลซึ่งเก่ียวของ ในขณะปฏิบัติหนาท่ีดวยและ
ใหบุคคลซึ่งเก่ียวของอํานวยความสะดวกตามสมควร

ขอ 30 ในกรณีท่ีปรากฏวาผูดําเนินกิจการตามท่ีระบุไวในเทศบัญญัตินี้ ปฏิบัติไมถูกตองตามเทศ
บัญญัตินี้ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 กฎกระทรวง หรือคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินท่ี



8

กําหนดไวเก่ียวกับการดําเนินกิจการนั้น ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูดําเนินกิจการนั้นแกไขหรือ
ปรับปรุงใหถูกตองไดและถาผูดําเนินกิจการไมแกไข หรือถาการดําเนินกิจการนั้นจะกอใหเกิด หรือมีเหตุอันควร
สงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน เจาพนักงานทองถ่ิน จะสั่งใหผูนั้นหยุด
ดําเนินการนั้นไวทันทีเปนการชั่วคราวจนกวาจะเปนท่ีพอใจแกเจาพนักงานทองถ่ินวาปราศจากอันตรายแลวก็
ได

คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดระยะเวลาท่ีตองปฏิบัติตามคําสั่งไวตามสมควร
แตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน เวนแตเปนกรณีท่ีมีคําสั่งใหหยุดดําเนินการทันที และตองทําเปนหนังสือแจงใหผู
ดําเนินกิจการซึ่งจะตองปฏิบัติตามคําสั่งทราบ ในกรณีท่ีไมพบผูดําเนินกิจการหรือผูดําเนินกิจการไมยอมรับ
คําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือปดคําสั่งนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ
ภูมิลําเนา หรือสํานักทําการงานของผูดําเนินกิจการ และใหถือวาผูนั้นไดทราบคําสั่งแลวตั่งแตเวลาท่ีคําสั่งไปถึง
หรือวันปดคําสั่งแลวแตกรณี

ขอ 31 ในกรณีทีเจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุท่ีไมถูกตอง หรือมีการกระทําใด ๆ ท่ีฝาฝนตอ
เทศบัญญัตนิี้ หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ใหเจาพนักงานสาธารณสุขแจงเจาพนักงาน
ทองถ่ินเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไปโดยไมชักชา

ในกรณีท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ี
เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน หรือจะเปนอันตราอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนเปนสวนรวม
ซึ่งสมควรจะแกไขโดยเรงดวน ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําสั่งใหผูกระทําการไมถูกตอง หรือฝา
ฝนดังกลาวแกไขหรือระงับเหตุนั้น หรือดําเนินการใด ๆ เพ่ือแกไข หรือระงับเหตุนั้นไดตามสมควรแลวแจงให
เจาพนักงานทองถ่ินทราบ

ขอ 32 ในการปฏิบัติหนาท่ีตามขอบัญญัตินี้และตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ให
เจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงานสาธารณสุข และผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน เปนเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา และเพ่ือประโยชนในการจับกุม หรือปราบปรามผูกระทําความผิดตามขอบัญญัตินี้
และตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ใหเจาพนักงานทองถ่ินและผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจา
พนักงานทองถ่ินเปนพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

หมวด 4
บทกําหนดโทษ

ขอ 33 ผูจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร ซึ่งมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตร
โดยไมไดรับอนุญาต หรือผูจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหารซึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตร
โดยไมมีหนังสือรับรองการแจง , ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามขอ 7 , ขอ 8, ขอ18 หรือขอ19, ผูใดไมปฏิบัติตาม
หมายเรียก หรือไมยอมแจงขอเท็จจริง หรือไมสงเอกสาร หรือหลักฐาน หรือขัดขวาง หรือไมอํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานทองถ่ิน หรือเจาพนักงานสาธารณสุข หรอืผูซึ่งรับการแตงตั้งจากเจา
พนักงานทองถ่ิน, ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานสาธารณสุขตามขอ 31 วรรคสอง โดยไมมีเหตุหรือ
ขอแกตัวอันสมควรหรือขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานสาธารณสุขตองระวางโทษปรับไมเกินหารอย
บาท

ขอ 34 ผูดําเนินกิจการผูใดดําเนินกิจการในระหวางท่ีมีคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินใหหยุดดําเนิน
กิจการ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินตามขอ 16 วรรคสอง หรือขอ 25โดยไมมีเหตุผลหรือ
ขอแกตัวอันสมควร, ผูรับใบอนุญาตผูใดดําเนินกิจการในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตองระวางโทษปรับไม
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เกินหารอยบาท และปรับอีกไมเกินวันละสองรอยบาทตลอดเวลาท่ียังไมปฏิบัติตามคําสั่งหรือยังฝาฝนแลวแต
กรณี

ขอ 35 ภายใตเทศบัญญัติขอ 33และขอ 34 ผูประกอบการคารายใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนเทศ
บัญญัตินี้ มีความผิดและตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 72 มาตรา 73 มาตรา 79 ถึงมาตรา 84
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดวย

ขอ 36 บรรดาความผิดตามเทศบัญญัตินี้ และความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 ถาเห็นวาผูตองหาไมควรถูกฟองรอง สําหรับคดีท่ีมีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ใหเจาพนักงานทองถ่ิน หรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถ่ิน
มอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบคดีได

เม่ือไดเสียคาปรับตามท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีมีการเปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ถาผูตองหาไมยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบ หรือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายในกําหนดเวลา
ดังกลาวใหดําเนินคดีตอไป

หมวด 5
บทเฉพาะกาล

ขอ 37 ใหนายกเทศบาลตําบลบานใหมเปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
ออกระเบียบ คําสั่ง และประกาศ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๕ เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕56

ลงชื่อ สํารวย ชุนเกาะ
(นางสํารวย ชุนเกาะ)

นายกเทศมนตรีตําบลบานใหม

เห็นชอบ

วาท่ีร.ต. นิรันดร   ดุจจานุทัศน
( นิรันดร   ดุจจานุทัศน )

นายอําเภอเมืองนครราชสีมา  ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา
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อัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจง
การจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2556

ลําดับ รายการ คาธรรมเนียม หมายเหตุ
บาท สต.

1.

2.

3.

อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงการจัดตั้ง
สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร ในอาคารหรือ
พ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกิน 200 ตารางเมตรและมิใชการขายของ
ในตลาด

1.1สถานท่ีใชประกอบการคาพ้ืนท่ีไมเกิน 10 ตารางเมตร
1.2 สถานท่ีใชประกอบการคาพ้ืนท่ีเกิน 10 ตารางเมตร

ถึง 25 ตารางเมตร
1.3 สถานท่ีใชประกอบการคาพ้ืนท่ีเกิน 25 ตารางเมตร

ถึง 50 ตารางเมตร
1.4 สถานท่ีใชประกอบการคาพ้ืนท่ีเกิน 50 ตารางเมตร

ถึง 100 ตารางเมตร
1.5 สถานท่ีใชประกอบการคาพ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร

ถึง 200 ตารางเมตร
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสม
อาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร
และมิใชการขายของในตลาด
2.1 สถานท่ีใชประกอบการคามีพ้ืนท่ีเกิน 200ตารางเมตร
คาธรรมเนียมการตอใบอนุญาต เปนไปตามขอ 1 และ 2
และคาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ
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