
(ร่าง) 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบเทศบัญญัติควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
พ.ศ. 2564 

 
 

หลักการ 

ให้มีเทศบัญญัติควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
 
 

เหตุผล 

 โดยที่การด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารที่ไม่ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก าหนด
สุขลักษณะในการด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร หลักเกณฑ์การอนุญาต         
ให้ด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร หลักเกณฑ์การแจ้งเพ่ือขอหนังสือรับรอง     
การแจ้งให้ด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่ สะสมอาหาร และอัตราค่าธรรมเนียม               
การออกใบอนุญาตและการออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่   
สะสมอาหาร จึงตราเทศบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ร่าง) 
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเบิกไพร 

ควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
พ.ศ. 2564 

 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา 63 แห่ งพระราชบัญญัติ เทศบาล          
พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 40, มาตรา 48, มาตรา 54, มาตรา 55, มาตรา 58, 
มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม         
เทศบาลต าบลเบิกไพร โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลเบิกไพร และผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี        
จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ   1   เทศบัญญั ตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญั ติ เทศบาลต าบลเบิกไพรควบคุมสถานที่         
จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2564” 
 ข้อ  2  เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลเบิกไพร ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้          
โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลต าบลเบิกไพรแล้วเจ็ดวัน 
 ข้อ  3  ในเทศบัญญัตินี้ 
  “สถานที่จ าหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่      
ที่หรือทางสาธารณะที่จัดไว้เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จและจ าหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภค    
ได้ทันที ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้ส าหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือน าไปบริโภคที่อ่ืน    
ก็ตาม 
  “สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่         
ที่หรือทางสาธารณะที่จัดไว้ส าหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้ง หรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใด
ซึ่งผู้ซื้อต้องน าไปท าประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 
  “อาหารสด” หมายความว่า อาหารที่สีสภาพเป็นของสด เช่น เนื้อสัตว์ ผัก หรือผลไม้ 
  “อาหารประเภทปรุงส าเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการท า ประกอบ        
หรือปรุงส าเร็จพร้อมที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ 
  “อาหารแห้ง” หมายความว่า อาหารที่ผ่านกระบวนการท าให้แห้งโดยการอบ รมควัน 
ตากแห้ง หรือวิธีการอ่ืนใด เพ่ือลดปริมาณความชื้นที่มีอยู่ในอาหารลงและเก็บรักษาไว้ได้นานขึ้น 
  “เครื่องปรุงรส” หมายความว่า สิ่งที่ใช้ในกระบวนการปรุงอาหารให้มีรูปแบบ รสชาติ 
หรือกลิ่นรสชวนรับประทาน เช่น เกลือ น้ าปลา น้ าส้มสายชู ซอส รวมทั้งเครื่องเทศ สมุนไพร มัสตาร์ด 
  “วัตถุเจือปนอาหาร” หมายความว่า วัตถุที่ตามปกติมิได้ใช้เป็นอาหารหรือ เป็น
ส่วนประกอบที่ส าคัญของอาหาร แต่ใช้เจือปนในอาหารเพ่ือประโยชน์ในการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา    
หรือการขนส่ง และให้หมายความรวมถึงวัตถุที่มิได้เจือปนในอาหาร แต่บรรจุรวมอยู่กับอาหารเพ่ือประโยชน์
ดังกล่าวข้างต้นด้วย เช่น วัตถุกันชื้น วัตถุดูดออกซิเจน เป็นต้น 
  “ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือ
รับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุม ก ากับ   
ดูแลการด าเนินการของสถานที่จ าหน่ายอาหารนั้น 
  “ผู้สัมผัสอาหาร” หมายความว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม 
ประกอบ ปรุง จ าหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ 
 

“ราชการส่วนท้องถิ่น”.... 
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  “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลต าบลเบิกไพร 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลเบิกไพร 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 ข้อ  4  ให้นายกเทศมนตรีต าบลเบิกไพรเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

หมวด  1 
บททั่วไป 

 
 ข้อ  5  ผู้ด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ต้องด าเนินการ       
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

หมวด  2 
สุขลักษณะในการด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหาร 

 
ส่วนที่  1 

สุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร 

 ข้อ  6  สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับสถานที่และบริเวณที่ใช้ท า ประกอบ
หรือปรุงอาหาร จ าหน่ายอาหารและบริโภคอาหาร ดังต่อไปนี้ 
  (1) พ้ืนบริเวณที่ใช้ท า ประกอบหรือปรุงอาหารต้องสะอาด ท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง     
ไม่ช ารุด และท าความสะอาดง่าย 
  (2) ในกรณีที่มีผนังหรือเพดาน ผนังหรือเพดานต้องสะอาด ท าด้วยวัสดุที่แข็งแรงและ
ไม่ช ารุด 
  (3) มีการระบายอากาศเพียงพอ และในกรณีที่สถานที่จ าหน่ายอาหารเป็นสถานที่
สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม   
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
  (4) มีแสงสว่างเพียงพอตามความเหมาะสมในแต่ละบริเวณ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรี      
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  (5) มีที่ล้างมือและอุปกรณ์ส าหรับล้างมือที่ถูกสุขลักษณะส าหรับสถานที่และบริเวณ
ส าหรับใช้ท า ประกอบหรือปรุงอาหาร และบริโภคอาหาร เว้นแต่สถานที่หรือบริเวณบริโภคอาหารไม่มีพ้ืนที่
เพียงพอส าหรับจัดให้มีที่ล้างมือ ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับท าความสะอาดมือที่เหมาะสม 
  (6) โต๊ะที่ใช้เตรียม ประกอบหรือปรุงอาหาร หรือจ าหน่ายอาหาร ต้องสูงจากพ้ืน      
ไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร ท าด้วยวัสดุที่ท าความสะอาดง่ายและมีสภาพดี 
 ข้อ  7  สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับส้วมดังต่อไปนี้ 
  (1) ต้องจัดให้มีหรือจัดหาห้องส้วมที่มีสภาพดี พร้อมใช้ และมีจ านวนเพียงพอ 
  (2) ห้องส้วมต้องสะอาด พ้ืนระบายน้ าได้ดี ไม่มีน้ าขัง มีการระบายอากาศที่ดีและมี
แสงสว่างเพียงพอ 
  (3) มีอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณ์ส าหรับล้างมือจ านวนเพียงพอ 
 

(4) ห้องส้วม…. 
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  (4) ห้องส้วมต้องแยกเป็นสัดส่วน โดยประตูไม่ เปิดโดยตรงสู่บริเวณที่ เตรียม          
ท า ประกอบหรือปรุงอาหาร ที่เก็บ ที่จ าหน่าย ที่บริโภคอาหาร ที่ล้างและที่เก็บภาชนะอุปกรณ์ เว้นแต่จะมีการ
จัดการห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ และมีฉากปิดกั้นที่เหมาะสม ทั้งนี้ ประตูห้องส้วมต้องปิดตลอดเวลา 
 ข้อ  8  สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับมูลฝอย โดยมีถังรองรับมูลฝอย        
ที่มีสภาพดี ไม่รั่วซึม ไม่ดูดซับน้ า มีฝาปิดมิดชิด แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอ่ืน และต้องดูแลรักษา   
ความสะอาดถังรองรับมูลฝอยและบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ การจัดการเกี่ยวกับ
มูลฝอยและถังรองรับมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยในสถานที่จ าหน่าย
อาหาร 
 ข้อ  9  สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับน้ าเสีย ดังต่อไปนี้ 
  (1) ต้องมีการระบายน้ าได้ดี ไม่มีน้ าขัง และไม่มีเศษอาหารตกค้างในบริเวณสถานที่
จ าหน่ายอาหาร 
  (2) ต้องมีการแยกเศษอาหารออกจากภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ก่อนการ        
ท าความสะอาด 
  (3) ต้องมีการแยกไขมันไปก าจัดก่อนระบายน้ าทิ้งออกสู่ระบบระบายน้ า โดยใช้       
ถังดักไขมันหรือบ่อดักไขมัน หรือการบ าบัดด้วยวิธีการอ่ืนที่มีประสิทธิภาพไม่ต่ ากว่าการบ าบัดด้วยถังดักไขมัน
หรือบ่อดักไขมัน และน้ าทิ้งต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 
 ข้อ  10  สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีมาตรการในการป้องกันสัตว์ แมลงน าโรค และสัตว์เลี้ยง
ตามหลักวิชาการ 
 ข้อ  11  สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีมาตรการ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือส าหรับป้องกันอัคคีภัย
จากการใช้เชื้อเพลิงในการท า ประกอบ หรือปรุงอาหาร 

ส่วนที่ 2 
สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการท า ประกอบหรือปรุง การเก็บรักษา และการจ าหน่ายอาหาร 

 ข้อ  12  สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับอาหารสด ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1) อาหารสดที่น ามาประกอบและปรุงอาหาร ต้องเป็นอาหารสดที่มีคุณภาพดี 
สะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
  (2) อาหารสดต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสมและเก็บเป็นสัดส่วน มีการปกปิด 
ไม่วางบนพ้ืนหรือบริเวณที่อาจท าให้อาหารปนเปื้อน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี       
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 ข้อ  13  สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารแห้ง อาหารในภาชนะบรรจุ 
ที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรสและวัตถุเจือปนอาหาร ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
  (1) อาหารแห้งต้องสะอาด ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม 
  (2) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหารและสิ่งอ่ืนที่
น ามาใช้ในกระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารต้องปลอดภัยและได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
 ข้อ  14  สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารประเภทปรุงส าเร็จ          
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1) อาหารประเภทปรุงส าเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการ
ป้องกันการปนเปื้อน รวมทั้งวางสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร 
 

(2) มีการควบคมุ…. 
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  (2) มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงส าเร็จให้สะอาด ปลอดภัยส าหรับการ
บริโภคตามชนิดของอาหารตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจานุเบกษา 
  (3) มีการจัดการสุขลักษณะของการจ าหน่ายอาหารตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน า   
ของคณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจานุเบกษา 
 ข้อ  15  น้ าดื่มหรือเครื่องดื่มที่เป็นอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ใช้ในสถานที่จ าหน่าย
อาหารต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร โดยต้องวางสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่าสิบห้า
เซนติเมตร และต้องท าความสะอาดพ้ืนผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนน ามาให้บริการ 
  ในกรณีที่เป็นน้ าดื่มที่ไม่ได้เป็นอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทหรือเครื่องดื่มที่ปรุง
จ าหน่าย ต้องบรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิดและป้องกันการปนเปื้อน  โดยต้องวางสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า
หกสิบเซนติเมตร ทั้งนี้ น้ าดื่มและน้ าที่ใช้ส าหรับปรุงเครื่องดื่มต้องมีคุณภาพไม่ต่ ากว่าเกณฑ์คุณภาพน้ าบริโภค    
ที่กรมอนามัยก าหนด 
 ข้อ  16  การท า ประกอบหรือปรุงอาหาร ต้องใช้น้ าที่มีคุณภาพไม่ต่ ากว่าเกณฑ์คุณภาพ      
น้ าบริโภคท่ีกรมอนามัยก าหนด 
 ข้อ  17  สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับน้ าแข็งตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1) ใช้น้ าแข็งที่สะอาดและมีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
  (2) เก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด และวางสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่าสิบห้า
เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร ไม่ว่างในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน 
และต้องไม่ระบายน้ าจากถังน้ าแข็งลงสู่พ้ืนบริเวณท่ีวางภาชนะ 
  (3) ใช้อุปกรณ์ส าหรับคีบหรือตักน้ าแข็ งโดยเฉพาะ โดยอุปกรณ์ต้องสะอาด        
และมีด้ามจับ 
  (4) ห้ามน าอาหารหรือสิ่งของอ่ืนไปแช่รวมกับน้ าแข็งส าหรับบริโภค 
 ข้อ  18  สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับน้ าใช้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1) น้ าใช้ต้องเป็นน้ าประปา ยกเว้นในท้องถิ่นที่ไม่มีน้ าประปา ให้ใช้น้ าที่มีคุณภาพ
เทียบเท่าน้ าประปาหรือเป็นไปตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  (2) ภาชนะบรรจุน้ าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัยและสภาพดี 
 ข้อ  19  สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการสารเคมี สารท าความสะอาด วัตถุมีพิษ    
หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหาร โดยติดฉลากและป้ายให้ชัดเจน พร้อมทั้งมีค าเตือนและค าแนะน า        
เมื่อเกิดอุบัติภัยจากสารดังกล่าว และการจัดเก็บต้องแยกบริเวณเป็นสัดส่วนต่างหากจากบริเวณท่ีใช้ท า ประกอบ 
ปรุง จ าหน่าย และบริโภคอาหาร 
  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนถ่ายสารเคมี สารท าความสะอาด วัตถุมีพิษหรือวัตถุที่อาจเป็น
อันตรายต่ออาหารจากภาชนะบรรจุเดิม ห้ามน าภาชนะบรรจุนั้นมาใช้บรรจุอาหาร และห้ามน าภาชนะบรรจุ
อาหารมาใช้บรรจุสารเคมี สารท าความสะอาดวัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหาร 
 ข้อ  20  ห้ามใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการท า ประกอบ หรือปรุงอาหารบนโต๊ะหรือ         
ที่รับประทานอาหารในสถานที่จ าหน่ายอาหาร 
 ข้อ  21  ห้ามใช้เมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิงในการท า ประกอบ ปรุง หรืออุ่น
อาหารในสถานที่จ าหน่ายอาหาร เว้นแต่เป็นการใช้แอลกอฮอล์แข็งส าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวต้องมีมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 

 

ส่วนท่ี 3…. 



- 5 - 

ส่วนที่ 3 
สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ 

 ข้อ  22  สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้     
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1) ภาชนะ อุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ ต้องสะอาดและท าจากวัสดุที่ปลอดภัย 
เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ช ารุด และมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม 
  (2) มีการจัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์และเครื่องใช้ไว้ในที่สะอาด โดยวางสูงจากพ้ืน      
ไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร และมีการปกปิดหรือป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม 
  (3) จัดมีให้มีช้อนกลางส าหรับอาหารที่รับประทานร่วมกัน 
  (4) ตู้เย็น ตู้แช่หรืออุปกรณ์เก็บรักษาคุณภาพอาหารด้วยความเย็นอ่ืน ๆ ต้องสะอาด 
มีสภาพดี ไม่ช ารุด และมีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร 
  (5) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ อุปกรณ์ประกอบหรือปรุงอาหารด้วยความร้อนอ่ืน ๆ 
หรืออุปกรณ์เตรียมอาหาร ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดีและไม่ช ารุด 
 ข้อ  23  สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับการท าความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์
และเครื่องใช้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1) ภาชนะ อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่รอการท าความสะอาด ต้องเก็บในที่ที่ สามารถ
ป้องกันสัตว์และแมลงน าโรคได้ 
  (2) มีการท าความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ถูกสุขลักษณะ และใช้       
สารท าความสะอาดที่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามค าแนะน าการใช้สารท าความสะอาดนั้น ๆ จากผู้ผลิต 
  (3) จัดให้มีการฆ่าเชื้อภาชนะ อุปกรณ์และเครื่องใช้ภายหลังการท าความสะอาด 
  ให้รัฐมนตรีน าค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนด    
สารที่ห้ามใช้ในการท าความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์และเครื่องใช้ 

ส่วนที่ 4 
สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร 

 ข้อ  24  ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
  (1) ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็น
โรคติดต่อ หรือพาหะน าโรคติดต่อ โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ หรือโรคอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น    
ในกรณีที่เจ็บป่วย ต้องหยุดปฏิบัติงานและรักษาให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานได้ 
  (2) ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  (3) ผู้สัมผัสอาหารต้องรักษาความสะอาดของร่างกาย สวมใส่เสื้ อผ้าและอุปกรณ์
ป้องกันที่สะอาดและสามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้ 
  (4) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ประกอบ ปรุง จ าหน่าย
และเสิร์ฟอาหารให้ถูกสุขลักษณะและไม่กระทบการใด ๆ ที่จะท าให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือก่อให้เกิดโรค 
  (5) ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวกับสุขลักษณะตามท่ีก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 
 

หมวด  3…. 
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หมวด  3 
สุขลักษณะในการด าเนินกิจการสถานที่สะสมอาหาร 

 
 ข้อ  25  ผู้จัดตั้งสถานที่สะสมอาหารต้องจัดสถานที่ตลอดจนสิ่งอ่ืนใดที่ใช้ในการประกอบ
กิจการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ตั้งอยู่ห่างจากบริเวณที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ที่ฝัง เผา หรือเก็บศพ 
ที่เททิ้งสิ่งปฏิกูล ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืนใดที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 
๑๐๐ เมตร เว้นแต่สามารถปรับปรุงสถานที่ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  (๒) พ้ืนท าด้วยวัสดุถาวร ท าความสะอาดง่าย 
  (๓) จัดให้มีระบบการระบายน้ าอย่างเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
  (๔) จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
  (๕) จัดให้มีส้วมที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
  (๖) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
  (๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ค าสั่งของเจ้าพนกังานท้องถิ่น  

หมวด ๔ 
ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง 

 
ส่วนที่ ๑ 

ใบอนุญาต 

 ข้อ  ๒๖  ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด  
ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ข้อ  ๒๗  ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตร จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ
นี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
  (๑) บัตรประจ าตัวประชาชน 
  (๒) ส าเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ท่ีดิน/อาคาร/ยานพาหนะ) 
  (๓) หนังสือยินยอมรับก าจัดจากสถานประกอบกิจการก าจัดสิ่งปฏิกูล (กรณีที่      
ส่งไปก าจัดที่อ่ืน) 
  (๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่    
กฎหมายก าหนด) 
  (๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
  (๖) ใบมอบอ านาจ (กรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
  (๗) หลักฐานอื่นที่จ าเป็น 
 
 
 

ข้อ ๒๘ …. 
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 ข้อ  ๒๘  เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน          
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น 
ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด          
โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่ งไม่อนุญาต         
พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือ
ครบถ้วนตามก าหนดในเทศบัญญัตินี้ 
  ในกรณีที่ มีเหตุจ าเป็น เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจ       
มีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน   
สิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่     
แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ 
พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 
 ข้อ  ๒๙  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง    
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 
 ข้อ  ๓๐  บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้  ให้มีอายุหนึ่ งปีนับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 
  การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอ
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
 ข้อ  ๓๑  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย        
ณ สถานประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
 ข้อ  ๓๒  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด        
ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบ
แทนใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
 ข้อ  ๓๓  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง      
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไข     
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้      
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
 ข้อ  ๓๔  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต 
  (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก 

(๒) ต้องค าพิพากษา…. 
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  (๒ ) ต้ องค า พิพากษาถึ งที่ สุ ด ว่ าได้ กระท าความผิดตามพระราชบัญ ญั ติ             
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับ     
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิด
อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการ    
ด ารงชีพของประชาชน 
 ข้อ  ๓๕  ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้       
ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่ง   
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงาน      
ของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง 
แล้วแต่กรณี 
 ข้อ  ๓๖  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูก     
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ส่วนที่ ๒ 
หนังสือรับรองการแจ้ง 

 ข้อ  ๓๗  ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด  
ซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอรับ
หนังสือรับรองการแจ้งก่อนการจัดตั้ง 

 ข้อ  ๓๘  ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด จะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
  (๑) บัตรประจ าตัวประชาชน 
  (๒) ส าเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ท่ีดิน/อาคาร/ยานพาหนะ) 
  (๓) หนังสือยินยอมรับก าจัดจากสถานประกอบกิจการก าจัดสิ่งปฏิกูล (กรณีที่ส่งไป
ก าจัดที่อ่ืน) 
  (๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่
กฎหมายก าหนด) 
  (๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
  (๖) ใบมอบอ านาจ (กรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
  (๗) หลักฐานอื่นที่จ าเป็น 
 ข้อ  ๓๙  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการ
ประกอบกิจการตามที่แจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้
ตามวรรคหนึ่ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายใน
เจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
  ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะก าหนดเงื่อนไข    
ให้ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 
 

ในกรณีที…่. 
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  ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้ง
ทราบเพ่ือด าเนินการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอ
ลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย ถ้าผู้แจ้งไม่ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง      
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล แต่ถ้าผู้แจ้ง       
ได้ด าเนินการแก้ไขภายในเวลาที่ก าหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้ง       
ภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
 ข้อ  ๔๐  ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและ   
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ด าเนินกิจการตลอดเวลาที่ด าเนินการ 
 ข้อ  ๔๑  ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ       
ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบ      
ถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตนิี้ 
  การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง  ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  (๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรอง   
การแจ้งน าส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหายมาแสดง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  (๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่น
ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
 ข้อ  ๔๒  เมื่อผู้แจ้งประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการด าเนินกิจการให้แก่บุคคลอ่ืนให้แจ้ง ให้
เจ้าพนักงานทอ้งถิ่นทราบด้วย 
 ข้อ  ๔๓  ในกรณีที่ผู้ด าเนินกิจการใดด าเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในเทศบัญญัตินี้โดยมิได้แจ้งต่อ        
เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพราะเหตุที่ฝ่าฝืน
ด าเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่ง ยังฝ่าฝืนด าเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อ         
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ด าเนินการ
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งห้ามการด าเนินกิจการนั้นไว้        
ตามเวลาทีก่ าหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้ 

หมวด ๕ 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

 

 ข้อ  ๔๔  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก และก่อนใบอนุญาต    
สิ้นอายุส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต หรือในวันที่มาแจ้งและก่อนวันครบรอบปีของทุกปีตลอดเวลา
ที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบ     
ของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการ       
เสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

 

 

ในกรณีที…่. 
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  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 
 ข้อ  ๔๕  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ของราชการ       
ส่วนท้องถิ่น 

หมวด ๖ 
บทก าหนดโทษ 

 
 ข้อ  ๔๖  ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามที่
ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

บทเฉพาะกาล 
 

 ข้อ 47 ส าหรับการติดตั้งถังดักไขมันหรือบ่อดักไขมัน หรือการบ าบัดด้วยวิธีการอ่ืนที่มี
ประสิทธิภาพไม่ต่ ากว่าการบ าบัดด้วยถังดักไขมันหรือบ่อดักไขมัน และน้ าทิ้งต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามข้อ 9 (3) ส าหรับอาคารสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือ
สะสมอาหารซึ่งได้ก่อสร้างไว้ก่อนเทศบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้ประกอบการด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุง
ให้เป็นไปตามข้อ 9 (3) ภายในก าหนดเวลา 180 วันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง
ตามเทศบัญญัติฉบับนี ้

 ประกาศ  ณ  วันที่ .......... เดือน ..........……...............  พ.ศ. ๒๕๖4  

 

    
                (นางศรีรัตน์  กลิ่นทอง) 
       ปลัดเทศบาลต าบลเบิกไพร ปฏิบัติหน้าที่ 
      นายกเทศมนตรีต าบลเบิกไพร 
 
 
 
 
                      เห็นชอบ 
(ลงชื่อ) 
         (.......................................................)  
              ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

 
 
 

 
 
 
 



 
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง 

ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลต าบลเบิกไพร 
ควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.         . 

.                                                                          . 

ค าชี้แจง อัตราค่าธรรมเนียมควรพิจารณาก าหนดให้เป็นไปตามความเหมาะสม (เช่น ขนาดพ้ืนที่ จ านวนสิ่งของ 
ขนาดความเสี่ยง เป็นต้น) แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าที่กฎกระทรวงก าหนด 

๑. ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
 (๑) พ้ืนที่ประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร  ฉบับละ  1,500 บาท 
 (๒) พ้ืนที่ประกอบการเกิน 300 ตารางเมตร  ฉบับละ  2,000 บาท 

๒. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
 (1) พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน 50 ตารางเมตร  ฉบับละ     100 บาท 
 (2) พ้ืนที่ประกอบการเกิน 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร  ฉบับละ     500 บาท 
 (3) พ้ืนที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ฉบับละ  1,000 บาท 

 
  


