บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา
เรื่อง การควบคุมสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙
หลักการ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่
สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมิใชเปนการขายของในตลาดหรือการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
เหตุผล
โดยที่ มาตรา ๔๐ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบั ญ ญั ติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ ประกอบมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญ ญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติม กําหนดให
เทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญ ญัติเพื่อกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดตั้งสถานที่ จํา หนาย
อาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมิใชเปนการขายของในตลาดหรือการจําหนายสินคาในที่
หรือทางสาธารณะ จึงไดตราเทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา
เรื่อง การควบคุมสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมาวาดวย การควบคุมสถานที่
จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ และที่
แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๐ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาล
นครนครราชสีมา โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครนครราชสีมาและผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา จึง
ตราเทศบัญญัติขึ้นไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง การควบคุมสถานที่
จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ ”
ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดประกาศโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาล
นครนครราชสีมาแลวเจ็ดวัน
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองนครราชสีมา เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหาร พุทธศักราช ๒๕๓๘
ขอ ๔ บรรดาเทศบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งอื่นใดที่ไดตราไวแลวซึ่งขัดหรือแยงกับ
เทศบัญญัตินี้ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน
ขอ ๕ ใหนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมารักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้และใหมีอํานาจ
ออกขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ขอบังคับ ระเบียบและคําสั่งนั้น เมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาลแลวใหใชบังคับ
ได
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๖ ในเทศบัญญัตินี้
“อาหาร” หมายความวา ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต ไดแก
(๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใดๆ หรือในรูปลักษณะใดๆ
แตไมรวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทหรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้นแลวแตกรณี
(๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สี
และเครื่องปรุงแตงกลิ่นรส
“สถานที่จําหนายอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใชที่หรือทาง
สาธารณะที่จัดไวเพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที ทั้งนี้ ไม
วาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใชที่หรือทาง
สาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใดซึ่งผูซื้อตอง
นําไปทํา ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเปนสิ่ง
โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น

-๒“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสิน คา เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือ สิ่งอื่นใดที่เก็บ กวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว หรือที่ อื่น และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางที่ซ่ึงมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งที่
สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“ตลาด” หมายความวา สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคาประเภท
สัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลวหรือของเสียงาย ทั้งนี้ ไมวาจะมี
การจําหนายสินคา ประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปน ที่
ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
“เจ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว า เจา พนั ก งานซึ่ ง ได รับ แต งตั้ งจากรัฐมนตรี ว า การ
กระทรวงสาธารณสุข ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา พนักงานเทศบาลซึ่งไดรับการ
แตงตั้งจากนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ขอ ๗ หามมิใหผูใดจัดตั้งหรือใชสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ
พื้นที่ ใด ซึ่งมีพื้ นที่เกินสองรอยตารางเมตร และมิใชเปนการขายของในตลาด ในเขตเทศบาลนครนครราชสี มา
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หากสถานที่ดังกลาวมีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอ
เจาพนักงานทองถิ่นเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจงกอนการจัดตั้ง
ขอ ๘ ความในขอ ๗ ไมใชบังคับแกการประกอบการ ดังนี้
(๑) การขายของในตลาด
(๒) การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
หมวด ๒
สุขลักษณะทั่วไปของสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ขอ ๙ ผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ตองจัดสถานที่ตลอดจนสิ่งอื่น
ที่ใชในการประกอบกิจการใหถูกตองดวยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ ดังตอไปนี้
ก. สถานที่จําหนายอาหาร
(๑) ตั้งอยูหางจากบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ เชน ที่ฝง เผา หรือเก็บศพ ที่เททิ้ง
สิ่งปฏิกูล ที่เลี้ยงสัตว หรือที่อื่นใดที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเปนอันตรายตอสุขภาพไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร
เวนแตสามารถปรับปรุงสถานที่ใหถูกตองดวยสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือคําสั่งเจา
พนักงานทองถิ่น
(๒) พื้น ผนังและบริเวณเตรียม ปรุงอาหาร ทําดวยวัสดุถาวรแข็งแรง ทําความสะอาดงาย
(๓) จัดใหมีระบบการระบายน้ําทิ้งอยางเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ
(๔) จัดใหมีแสงสวาง การระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ
(๕) จัดใหมีสวมที่ถูกตองดวยสุขลักษณะและมีจํานวนเพียงพอสําหรับใหผูประกอบการและ
ผูรบั บริการ

-๓(๖) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ
(๗) จัด ใหมีภาชนะและอุปกรณ เครื่องใชต างๆ ที่ ใชในการทํ า ประกอบ ปรุง เก็บ และการ
บริโภคอาหารไวใหเพียงพอ ปลอดภัยและถูกตองดวยสุขลักษณะ
(๘) จัดใหมีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ ตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตางๆ
รวมทั้งมีการดักเศษอาหารและบอดักไขมันหรือที่ดักไขมัน ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ
(๙) จัดใหมีโตะ เกาอี้ หรือที่นั่งอยางอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรง สะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย
อยูเสมอ
(๑๐) จัดใหมีที่สําหรับลางมือพรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ
(๑๑) จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพรวมทั้งปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญเนื่องจากการ
จําหนาย ทํา ประกอบ ปรุงและเก็บอาหาร
(๑๒) จัดใหมีการบําบัดหรือการปรับปรุงคุณภาพน้ําหรือกากของเสียตามหลักเกณฑที่
เทศบาลนครนครราชสีมากําหนด
(๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและ
เจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งระเบียบและหลักเกณฑของเทศบาลนครนครราชสีมา
ข. สถานที่สะสมอาหาร
(๑) ตั้งอยูหางจากบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ เชน ที่ฝง เผา หรือเก็บศพ ที่เททิ้ง
สิ่งปฏิกูล ที่เลี้ยงสัตว หรือที่อื่นใดที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเปนอันตรายตอสุขภาพไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร
เวนแตสามารถปรับปรุงสถานที่ใหถูกตองดวยสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือคําสั่ง
เจาพนักงานทองถิ่น
(๒) พื้น ผนังทําดวยวัสดุถาวรแข็งแรง ทําความสะอาดงาย
(๓) จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ
(๔) จัดใหมีแสงสวางการระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ
(๕) จัดใหมีสวมที่เพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ
(๖) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือ
เจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งระเบียบและหลักเกณฑของเทศบาลนครนครราชสีมา
หมวด ๓
หลักเกณฑเพื่อปองกันอันตราย โรคติดตอและเหตุรําคาญ
ขอ ๑๐ ผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงตองดูแลรักษาสถานที่จําหนายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารใหถูกตองดวยสุขลักษณะ รวมทั้งการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกั น โรคติดต อ
ดังตอไปนี้
(๑) รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอรวมทั้งจัดใหมีการปองกันและการกําจัดแมลงและสัตวนําโรค
(๒) รักษาความสะอาดที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไมใหเปนที่เพาะพันธุแมลงและสัตว
นําโรคไดและตองมีการจัดเก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ
(๓) รักษาบอดักไขมันหรือที่ดักไขมันใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีตลอดเวลา
(๔) รักษาสวมใหถูกสุขลักษณะอยูเสมอ
(๕) รักษาและจัดสิ่งของเครื่องใช อุปกรณใหสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ

-๔(๖) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือ
เจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งระเบียบและหลักเกณฑของเทศบาลนครนครราชสีมา
(๗) สถานที่จําหนายอาหารที่มีการใชกาซจากถังกาซหุงตมเปนเชื้อเพลิงมีปริมาณรวมกันเกิน
๒๕๐ ลิตร จะตองวางระบบทอกาซและตั้งถังกาซหุงตมเปนกลุมเพื่อการใชกาซโดยระบบทอกาซและตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว ยกเวนสถานที่จําหนายอาหารที่อยูภายนอกอาคารและมีอากาศ
ถายเทไดสะดวก
ขอ ๑๑ ผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร ตองปฏิบัติให
ถูกตองตามหลักเกณฑเกี่ยวกับ สุขลักษณะ กรรมวิธีการจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บรักษาอาหาร ตลอดจน
สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ น้ําใชและของใชอื่นๆ รวมทั้งสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร ผูปรุง
อาหารและผูใหบริการ ดังตอไปนี้
(๑) วาง เก็บอาหารกอนปรุงใหสะอาดถูกสุขลักษณะ รวมทั้งจัดใหมีการปองกันแมลงและสัตวนํา
โรคในสถานที่นั้น
(๒) ใชเครื่องปกปดอาหารรวมทั้งภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตางๆ ที่ใชในการทํา ประกอบ ปรุง
เก็บอาหาร เพื่อปองกันฝุนละอองและสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตลอดจนรักษาสิ่งปกปดนั้นใหสะอาดถูกตอง
ดวยสุขลักษณะและใชการไดดีอยูเสมอ
(๓) น้ําแข็งสําหรับใชบริโภคตองจัดเก็บไวในภาชนะที่ถูกตองดวยสุขลักษณะสามารถปองกันสิ่ง
ปนเปอนได และหามนําอาหารหรือสิ่งของอื่นใดแชหรือเก็บรวมไวดวยกัน
(๔) การทุบ บดน้ําแข็ง ตองปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะและสะอาดอยูเสมอ
(๕) ในกรณีที่มีผาเช็ดหนาใหบริการตองทําใหสะอาดและผานความรอนฆาเชื้อโรคหรือกรรมวิธี
อื่นใดที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ
(๖) จัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอ
(๗) ใชภาชนะหรือวัสดุที่สะอาด ปลอดภัยสําหรับปรุง ใสหรือหออาหารหรือน้ําแข็งโดยรักษาให
สะอาดอยูเสมอ
(๘) ผูจําหนายอาหาร ผูปรุงอาหารและผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาดและปฏิบัติตนใหถูกตอง
ตามหลักสุขวิทยาสวนบุคคลที่ดีของผูสัมผัสอาหาร
(๙) ปฏิ บัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนั กงานสาธารณสุ ขหรือ เจ า
พนักงานทองถิ่นรวมทั้งระเบียบและหลักเกณฑของเทศบาลนครนครราชสีมา
ขอ ๑๒ ผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงตองไมเปนโรคติดตอตามกฎหมายวาดวย
โรคติดตอและไมจางหรือใชบุคคลที่ปวยหรือมีเหตุควรเชื่อวาปวยเปนโรคติดตอ ทําการจําหนาย ทําประกอบ ปรุง
เก็บหรือสะสมอาหาร โดยมีแพทยรบั รองอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
หมวด ๔
ใบอนุญาต
ขอ ๑๓ ผูใดประสงคจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารซึ่งมีพื้นที่เกิน ๒๐๐
ตารางเมตร ใหยื่นคําขอรับ ใบอนุญ าตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่เทศบาลนครนครราชสีมากําหนดและ
จะตองนําหลักฐานดังตอไปนี้มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น
(๑) บุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใชแทนบัตรประจําตัวประชาชนได

-๕(ข) สําเนาทะเบียนบาน
(ค) สําเนาใบอนุญ าตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หนังสือยิน ยอมใหใชอาคาร
สัญญาเชาอาคารหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(ง) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๒) นิติบุคคล
(ก) หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคล
(ข) หลักฐานแสดงวาผู ยื่น ขอเป น ผูมีอํานาจกระทําการแทนนิ ติ บุค คลผู ขอรับ ใบอนุ ญ าต
เอกสารตาม (๑) ขอ (ก) และ (ข) ของผูจัดการนิติบุคคลหรือผูมีอํานาจกระทําการแทน
นิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาต ซึ่งเปนผูลงลายมือชื่อในคําขอแทนนิติบุคคล
(ค) เอกสารตาม (๑) ขอ (ค) และ (ง)
ขอ ๑๔ เมื่อไดรบั คําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดไว ใหออกใบอนุญาตตามแบบที่เทศบาลนครนครราชสีมากําหนด
ถาปรากฏวาคําขอตามวรรคหนึ่ง ไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑวิธีการ หรือเงื่อนไขที่
กําหนดไว ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมดแจงใหผูขออนุญาตแกไข
ใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุ ญาต ก็ใหสงคืนคําขอ
พรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผู
ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรบั คําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในเทศ
บัญญัตินี้
ขอ ๑๕ ใบอนุญาตฉบับหนึ่งๆ ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๑๗ ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใชไดสําหรับการคาประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว
ขอ ๑๘ เมื่อผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น
ตามแบบที่เทศบาลนครนครราชสีมากําหนด พรอมกับเสียคาธรรมเนียมตามอัตราคาธรรมเนียมทายเทศบัญญัตินี้
กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากมาเสียคาธรรมเนียมหลังใบอนุญาตสิ้นอายุตองชําระคาปรับเพิ่ม อีกรอยละยี่สิบของ
คาธรรมเนียม
ขอ ๑๙ เมื่อผูไดรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบการอีกตอไปใหยื่นคําขอบอกเลิกการดําเนิน
กิจการตอเจาพนักงานท องถิ่นตามแบบที่เทศบาลนครนครราชสีมากําหนด กอนถึงกําหนดเสียคาธรรมเนียมครั้ง
ตอไป
เมื่อผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหยื่นคําขอตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นตามแบบที่เทศบาลนครนครราชสีมากําหนดและเมื่อไดรบั อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นจึงดําเนินการได
ขอ ๒๐ หากผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นตามแบบที่เทศบาลนครนครราชสีมากําหนด
ขอ ๒๑ ในกรณี ที่ใบอนุ ญ าตสูญ หาย ถูก ทําลายหรือ ชํารุด ในสาระสําคั ญ ผู ได รับ ใบอนุ ญ าต
จะตองยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่เทศบาลนครนครราชสีมากําหนด เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาต
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ
การขอรับและการออกใบแทนใบอนุญาตใหดําเนินการตามหลักเกณฑที่เทศบาลนครนครราชสีมา
กําหนด

-๖ขอ ๒๒ ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารรายใดไมปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไมถูกตองตามเทศบัญญัติน้ี หรือตามบทบัญ ญัติแหงพระราชบัญ ญั ติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เจา
พนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหแกไขหรือปรับ ปรุงใหถูกตองได และถาผูไดรับคําสั่ งไมแกไขหรือปรับปรุงภายใน
ระยะเวลาที่กํ าหนด ใหเจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญ าตภายในเวลาที่เห็น สมควรแตตองไมเกิ น
๑๕ วัน
ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตรายใดถูกพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่ง
พักใชใบอนุ ญ าตอีก หรือตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทํ าความผิดตามเทศบัญ ญัตินี้ หรือการไม ป ฏิบั ติหรือ
ปฏิบัติไมถูกตองตามวรรคหนึ่ง และการไมปฏิบัติหรือการปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอ
สุข ภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอ สภาวะความเป นอยูที่เหมาะสมกั บ การดํา รงชีพ ของประชาชน เจ า
พนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได
ขอ ๒๓ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแต
วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารกอน
เทศบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ ใหยังคงประกอบกิจการไดตอไปจนกวาใบอนุญาตจะสิ้นอายุ
หมวด ๕
หนังสือรับรองการแจง
ขอ ๒๕ ผูใดประสงคจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่
ใดซึ่งมีพื้นที่ไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร และมิใชเปนการขายของในตลาด จะตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตาม
แบบที่เทศบาลนครนครราชสีมากําหนด และจะตองนําเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้มาแสดงตอเจาพนักงาน
ทองถิ่น
(๑) บุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใชแทนบัตรประจําตัวประชาชนได
(ข) สําเนาทะเบียนบาน
(ค) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หนังสือยินยอมใหใชอาคาร
สัญญาเชาอาคารหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(ง) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๒) นิติบุคคล
(ก) หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคล
(ข) หลักฐานแสดงวาผูแจงเปนผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลผูขอหนังสือรับรองการแจง
(ค) เอกสารตาม (๑) ขอ (ก) และ (ข) ของผูจัดการนิติบุคคลหรือผูมีอํานาจกระทําการแทน
นิติบุคคลผูขอหนังสือรับรองการแจง ซึ่งเปนผูลงลายมือชื่อในคําขอแทนนิติบุคคล
(ง) เอกสารตาม (๑) ขอ (ค) และ (ง)
เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรบั แจง ใหออกใบรับแจงแกผูแจงเพื่อใชเปนหลักฐานในการประกอบ
กิจการตามที่แจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง
ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง
ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแต
วันที่ไดรับแจง

-๗ในใบรับ แจ งหรือหนั งสือ รับ รองการแจ ง เจาพนัก งานท องถิ่ นจะกํ าหนดเงื่อ นไขใหผู แจ งหรือผู
ไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได
ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวัน
ทําการนับแตวันที่ไดรับแจง ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจงจากเจา
พนักงานทองถิ่น ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหการแจงของผูแจงเป น อัน สิ้นผล แตถาผูแจงไดดําเนินการ
แกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับ
แตวันที่ไดรับแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๒๖ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นได
งาย ณ สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ
ขอ ๒๗ ในกรณีที่ หนังสือรับรองการแจงสูญ หาย ถูกทําลายหรือ ชํารุ ดในสาระสําคัญ ผู ไดรับ
หนังสือรับรองการแจงจะตองยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่เทศบาลนครนครราชสีมากําหนด เพื่อ
ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดใน
สาระสําคัญ
การขอรับและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจง ใหดําเนินการตามหลักเกณฑที่เทศบาลนคร
นครราชสีมากําหนด
ขอ ๒๘ เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการใหแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่เทศบาลนคร
นครราชสีมากําหนด กอนถึงกําหนดเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
เมื่อผูไดรับหนังสือรับรองการแจงประสงคจะโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นก็ใหแจงตอเจา
พนักงานทองถิ่นตามแบบที่เทศบาลนครนครราชสีมากําหนด
ขอ ๒๙ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในขอบัญญัตินี้ โดยมิไดแจงตอเจา
พนักงานท องถิ่นและเคยไดรับ โทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพราะเหตุที่ฝาฝน ดํ าเนิ น
กิจการ โดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง และยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงาน
ทองถิ่น ตอไป ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดดําเนิน การแจงตอเจา
พนักงานทองถิ่น ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งหามการดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่ง
ตองไมเกินสองปก็ได
หมวด ๖
คาธรรมเนียมและคาปรับ
ขอ ๓๐ ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร มีหนาที่ตองเสีย
คาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับ
ใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนิน
กิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด ตองชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สบิ ของ
คาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแตผูไดรับอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินการนั้นกอนถึงกําหนดการเสีย
คาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคแรกคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้ง เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจน
ครบจํานวน

-๘ขอ ๓๑ ผูแจงมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมการแจงตามอัตราที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ใน
วันที่มาแจงและภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนครบรอบปของทุกปตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสีย
คาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด จะตองชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ
เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้ง ให เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนิน กิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและ
คาปรับจนครบจํานวน
หมวด ๗
อํานาจหนาที่
ขอ ๓๒ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงาน
สาธารณสุขมีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง หรือทําคําชี้แจงเปน
หนังสือหรือใหสงเอกสารหลักฐานใด ๆ เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(๒) เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก หรือใน
เวลาทําการเพื่อตรวจสอบ ควบคุม ใหเปนไปตามเทศบัญญัติหรือระเบียบของเทศบาลนครนครราชสีมา ในการนี้
ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง หรือเรียกหลักฐานที่เกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น
(๓) แนะนําใหผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขใน
ใบอนุญาต หรือตามหลักเกณฑ หรือระเบียบของเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ออกตามเทศบัญญัตินี้
(๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน เพื่อประโยชนใน
การดําเนินคดีหรือเพื่อนําไปทําลายในกรณีจําเปน
(๕) เก็บหรือนําสินคาหรือสิ่งใดๆ ที่สงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะ หรือจะกอใหเกิดเหตุรําคาญ
ความจําเปนโดยไมตองใชราคา
ขอ ๓๓ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อใหปฏิบัติ
หนาที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํานาจของเทศบาลนคร
นครราชสีมา ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได
ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขหรือผูซ่งึ ไดรบั การแตงตั้ง
จากเจาพนักงานท องถิ่น บุ คคลดังกลาวตองแสดงบัตรประจําตัวตามแบบกํ าหนดในกฎกระทรวงตอบุ คคลซึ่ ง
เกี่ยวของในขณะปฏิบัติหนาที่ดวยและใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร
ขอ ๓๔ ในกรณีที่ปรากฏวาผูดําเนินกิจการใด ปฏิบัติไมถูกตองตามเทศบัญญัตินี้ หรือหลักเกณฑ
ระเบียบ ที่ออกตามเทศบัญญัตินี้หรือคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่กําหนดไวเกี่ยวกับการดําเนินกิจการนั้น เจา
พนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูดําเนินกิจการนั้นแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได และถาผูดําเนินกิจการไมแกไข
หรือการดําเนินกิจการนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ
ประชาชน เจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวทันทีเปนการชั่วคราว จนกวาจะไดแกไขจนเปนที่
พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาปราศจากอันตรายแลวก็ได

-๙-

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจง
ทายเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙
รายการ

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท/ป)

หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหาร (พื้นที่ประกอบการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร)
ชั้น ๑ พื้นที่ไมเกิน ๕๐ ตร.ม.
ฉบับละ
ชั้น ๒ พื้นที่ตั้งแต ๕๑ - ๑๐๐ ตร.ม.
ฉบับละ
ชั้น ๓ พื้นที่ตั้งแต ๑๐๑- ๒๐๐ ตร.ม.
ฉบับละ

๒๐๐
๔๐๐
๘๐๐

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
(พื้นที่ประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร)
ชั้น ๑ พื้นที่ตั้งแต ๒๐๑- ๓๕๐ ตร.ม.
ฉบับละ
ชั้น ๒ พื้นที่ตั้งแต ๓๕๑- ๕๐๐ ตร.ม.
ฉบับละ
ชั้น ๓ พื้นที่ตั้งแต ๕๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป
ฉบับละ

๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๒,๕๐๐

หมายเหตุ

