
 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา 

เร่ือง  การควบคุมสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

หลักการ 
  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข  เก่ียวกับการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานที่
สะสมอาหารในอาคารหรอืพื้นที่ใดซึ่งมิใชเปนการขายของในตลาดหรือการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ   
 

เหตุผล 
 
  โดยที่มาตรา  ๔๐  มาตรา  ๕๔  และมาตรา  ๖๓  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕  ประกอบมาตรา  ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช  ๒๔๙๖ และที่แกไขเพ่ิมเติม กําหนดให
เทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการจัดตั้งสถานท่ีจําหนาย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมิใชเปนการขายของในตลาดหรือการจําหนายสินคาในที่
หรอืทางสาธารณะ จึงไดตราเทศบัญญัติน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 เทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา 

เร่ือง  การควบคุมสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

  โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมาวาดวย การควบคมุสถานที่
จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ และท่ี
แกไขเพ่ิมเตมิ มาตรา ๔๐ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  เทศบาล
นครนครราชสีมา โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครนครราชสีมาและผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา  จึง
ตราเทศบัญญัติข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑  เทศบัญญัตินี้เรียกวา  “เทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา เร่ือง การควบคุมสถานที่
จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. ๒๕๕๙ ”  
  ขอ ๒  เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีไดประกาศโดยเปดเผยท่ีสํานักงานเทศบาล
นครนครราชสีมาแลวเจ็ดวัน  
  ขอ ๓ ใหยกเลิก 
      (๑) เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองนครราชสีมา เร่ือง สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหาร  พุทธศักราช  ๒๕๓๘ 
  ขอ ๔ บรรดาเทศบัญญัติ  ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งอ่ืนใดที่ไดตราไวแลวซึ่งขัดหรือแยงกับ 
เทศบัญญัติน้ีใหใชเทศบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๕ ใหนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมารักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้และใหมีอํานาจ
ออกขอบังคับ ระเบียบ  คําสั่ง ประกาศ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 
  ขอบังคับ ระเบียบและคําสั่งนั้น เมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาลแลวใหใชบังคับ
ได 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

  ขอ ๖  ในเทศบัญญัตินี้ 
  “อาหาร” หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 
   (๑) วัตถุทุกชนิดท่ีคนกิน ดื่ม  อม หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใดๆ หรือในรูปลักษณะใดๆ  
แตไมรวมถึงยา วัตถุออกฤทธ์ิตอจิตและประสาทหรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้นแลวแตกรณี 
   (๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สี 
และเคร่ืองปรุงแตงกลิ่นรส  

 
“สถานท่ีจําหนายอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานท่ี หรือบรเิวณใดๆ ท่ีมิใชที่หรือทาง 

สาธารณะที่จัดไวเพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที ทั้งนี้ ไม
วาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรบัการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม  
                    “สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ท่ีมิใชที่หรอืทาง 
สาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใดซึ่งผูซื้อตอง
นําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง  
  “สิ่งปฏิกูล” หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเปนสิ่ง
โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
 



-๒- 
   “มูลฝอย” หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ ถุงพลาสติก 
ภาชนะที่ใสอาหาร เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลี้ยงสัตวหรือท่ีอื่นและ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน  
   “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา  สถานท่ีหรือทางที่ซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 
  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  หรือสิ่งที่
สรางข้ึนอยางอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรอืเขาใชสอยได  
   “ตลาด”  หมายความวา  สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภท
สัตว เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลวหรือของเสียงาย ทั้งนี้ ไมวาจะมี
การจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนที่
ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันท่ีกําหนด 
  “เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา   นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา  
   “เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕  
   “ผูซึ่งไดรับการแตงต้ังจากเจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา พนักงานเทศบาลซึ่งไดรับการ
แตงตั้งจากนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  
  ขอ ๗  หามมิใหผูใดจัดตั้งหรือใชสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ
พ้ืนที่ใด ซ่ึงมีพื้นที่เกินสองรอยตารางเมตร และมิใชเปนการขายของในตลาด ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา   
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน  หากสถานที่ดังกลาวมีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอ
เจาพนักงานทองถ่ินเพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจงกอนการจัดตั้ง  
  ขอ ๘  ความในขอ ๗ ไมใชบังคบัแกการประกอบการ  ดังนี้ 

 (๑)  การขายของในตลาด 
 (๒)  การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

 
 

หมวด ๒ 
สุขลักษณะทั่วไปของสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

 
 

ขอ ๙   ผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร ตองจัดสถานท่ีตลอดจนสิ่งอ่ืน 
ท่ีใชในการประกอบกิจการใหถูกตองดวยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ ดังตอไปนี้  
 

  ก. สถานท่ีจําหนายอาหาร 
      (๑)  ต้ังอยูหางจากบรเิวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ  เชน ที่ฝง  เผา หรือเก็บศพ ที่เททิ้ง 
สิ่งปฏิกูล ที่เลี้ยงสัตว หรือที่อ่ืนใดที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเปนอันตรายตอสุขภาพไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร 
เวนแตสามารถปรับปรงุสถานท่ีใหถูกตองดวยสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือคําสั่งเจา
พนักงานทองถ่ิน 
      (๒)  พื้น ผนังและบริเวณเตรียม ปรุงอาหาร ทําดวยวัสดุถาวรแข็งแรง ทําความสะอาดงาย 
      (๓)  จัดใหมีระบบการระบายน้ําทิ้งอยางเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 
      (๔)  จัดใหมีแสงสวาง การระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

    (๕)  จัดใหมีสวมที่ถูกตองดวยสุขลักษณะและมีจํานวนเพียงพอสําหรับใหผูประกอบการและ 
ผูรบับริการ 



-๓- 
 
      (๖)  จัดใหมีที่รองรบัมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 
      (๗)  จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตางๆ ที่ใชในการทํา ประกอบ ปรุง เก็บและการ
บริโภคอาหารไวใหเพียงพอ ปลอดภัยและถูกตองดวยสุขลักษณะ 
      (๘)  จัดใหมีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ ตลอดจนอุปกรณเคร่ืองใชตางๆ 
รวมทั้งมีการดักเศษอาหารและบอดักไขมันหรือที่ดักไขมัน ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

(๙)  จัดใหมีโตะ เกาอ้ี หรือที่นั่งอยางอ่ืนซึ่งมีสภาพแข็งแรง สะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย 
อยูเสมอ 
     (๑๐)  จัดใหมีที่สําหรบัลางมือพรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ 

 (๑๑)  จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพรวมทั้งปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญเนื่องจากการ 
จําหนาย ทํา ประกอบ ปรุงและเก็บอาหาร 

   (๑๒)  จัดใหมีการบําบัดหรือการปรับปรุงคณุภาพน้ําหรือกากของเสียตามหลักเกณฑท่ี 
เทศบาลนครนครราชสีมากําหนด 

   (๑๓)  ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและ 
เจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบและหลักเกณฑของเทศบาลนครนครราชสีมา 
 
     ข.  สถานที่สะสมอาหาร 
      (๑)  ตั้งอยูหางจากบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ  เชน ที่ฝง  เผา หรือเก็บศพ ที่เททิ้ง
สิ่งปฏิกูล ที่เลี้ยงสัตว หรือที่อ่ืนใดที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเปนอันตรายตอสุขภาพไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร 
เวนแตสามารถปรบัปรุงสถานที่ใหถูกตองดวยสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสขุหรือคําสั่ง 
เจาพนักงานทองถ่ิน 
      (๒)  พื้น ผนังทําดวยวัสดุถาวรแข็งแรง ทําความสะอาดงาย 
      (๓)  จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 
      (๔)  จัดใหมีแสงสวางการระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 
      (๕)  จัดใหมีสวมที่เพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 
      (๖)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

    (๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือ 
เจาพนักงานทองถ่ิน  รวมทั้งระเบียบและหลักเกณฑของเทศบาลนครนครราชสีมา 

 
หมวด ๓ 

หลักเกณฑเพื่อปองกันอันตราย โรคติดตอและเหตุรําคาญ 
  ขอ ๑๐ ผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงตองดูแลรักษาสถานที่จําหนายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารใหถูกตองดวยสุขลักษณะ รวมทั้งการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอ  
ดังตอไปนี้  

(๑) รักษาสถานท่ีใหสะอาดอยูเสมอรวมทั้งจัดใหมีการปองกันและการกําจัดแมลงและสัตวนําโรค 
(๒) รักษาความสะอาดท่ีรองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไมใหเปนท่ีเพาะพันธุแมลงและสัตว 

นําโรคไดและตองมีการจัดเก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ 
(๓) รักษาบอดักไขมันหรอืที่ดักไขมันใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีตลอดเวลา 
(๔) รักษาสวมใหถูกสุขลักษณะอยูเสมอ 
(๕) รักษาและจัดสิ่งของเครื่องใช อุปกรณใหสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 



-๔- 
(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือ 

เจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบและหลักเกณฑของเทศบาลนครนครราชสีมา 
(๗) สถานที่จําหนายอาหารที่มีการใชกาซจากถังกาซหุงตมเปนเชื้อเพลิงมีปริมาณรวมกันเกิน 

๒๕๐  ลิตร  จะตองวางระบบทอกาซและตั้งถังกาซหุงตมเปนกลุมเพ่ือการใชกาซโดยระบบทอกาซและตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว ยกเวนสถานที่จําหนายอาหารที่อยูภายนอกอาคารและมีอากาศ
ถายเทไดสะดวก 
  ขอ ๑๑ ผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร ตองปฏิบัติให
ถูกตองตามหลักเกณฑเก่ียวกับสุขลักษณะ  กรรมวิธีการจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บรักษาอาหาร ตลอดจน
สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ น้ําใชและของใชอ่ืนๆ รวมทั้งสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร ผูปรุง
อาหารและผูใหบริการ  ดังตอไปนี้  

(๑) วาง เก็บอาหารกอนปรุงใหสะอาดถูกสุขลักษณะ รวมทั้งจัดใหมีการปองกันแมลงและสัตวนํา 
โรคในสถานที่น้ัน 

(๒) ใชเคร่ืองปกปดอาหารรวมทั้งภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตางๆ ที่ใชในการทํา ประกอบ ปรุง 
เก็บอาหาร เพื่อปองกันฝุนละอองและสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตลอดจนรักษาสิ่งปกปดนั้นใหสะอาดถูกตอง
ดวยสุขลักษณะและใชการไดดีอยูเสมอ 
   (๓) น้ําแข็งสําหรับใชบริโภคตองจัดเก็บไวในภาชนะที่ถูกตองดวยสุขลักษณะสามารถปองกันสิ่ง
ปนเปอนได และหามนําอาหารหรือสิ่งของอ่ืนใดแชหรอืเก็บรวมไวดวยกัน 

(๔) การทุบ บดน้ําแข็ง ตองปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะและสะอาดอยูเสมอ 
 (๕) ในกรณีที่มีผาเช็ดหนาใหบริการตองทําใหสะอาดและผานความรอนฆาเชื้อโรคหรอืกรรมวิธี 

อ่ืนใดที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ 
  (๖) จัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอ 
  (๗) ใชภาชนะหรือวัสดุที่สะอาด ปลอดภัยสําหรับปรุง ใสหรือหออาหารหรือน้ําแข็งโดยรักษาให
สะอาดอยูเสมอ 
  (๘) ผูจําหนายอาหาร ผูปรุงอาหารและผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาดและปฏิบัติตนใหถูกตอง
ตามหลักสุขวิทยาสวนบุคคลที่ดีของผูสัมผัสอาหาร   
  (๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจา
พนักงานทองถ่ินรวมท้ังระเบียบและหลักเกณฑของเทศบาลนครนครราชสีมา 

ขอ ๑๒ ผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงตองไมเปนโรคติดตอตามกฎหมายวาดวย 
โรคติดตอและไมจางหรือใชบุคคลที่ปวยหรือมีเหตุควรเชื่อวาปวยเปนโรคติดตอ  ทําการจําหนาย ทําประกอบ ปรุง 
เก็บหรือสะสมอาหาร โดยมีแพทยรบัรองอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  

 
หมวด ๔  

ใบอนุญาต 
 

  ขอ ๑๓ ผูใดประสงคจะจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารซึ่งมีพ้ืนที่เกิน ๒๐๐ 
ตารางเมตร ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบที่เทศบาลนครนครราชสีมากําหนดและ
จะตองนําหลักฐานดังตอไปนี้มาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ิน  

(๑) บุคคลธรรมดา 
   (ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใชแทนบัตรประจําตัวประชาชนได 

 



-๕- 
(ข) สําเนาทะเบียนบาน 
(ค) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หนังสือยินยอมใหใชอาคาร 

สัญญาเชาอาคารหรือเอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
(ง) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

(๒) นิติบุคคล 
(ก) หลักฐานแสดงการเปนนติิบุคคลและวัตถุประสงคของนิติบุคคล 
(ข) หลักฐานแสดงวาผูยื่นขอเปนผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาต 

เอกสารตาม (๑) ขอ (ก) และ (ข) ของผูจัดการนิติบุคคลหรือผูมีอํานาจกระทําการแทน
นิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาต ซึ่งเปนผูลงลายมือชื่อในคําขอแทนนิติบุคคล 

(ค) เอกสารตาม (๑) ขอ (ค) และ (ง)  
ขอ ๑๔ เมื่อไดรบัคําขอรับใบอนุญาตหรอืคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถ่ิน 

ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดไว ใหออกใบอนุญาตตามแบบที่เทศบาลนครนครราชสีมากําหนด  

ถาปรากฏวาคําขอตามวรรคหนึ่ง ไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑวิธีการ หรอืเง่ือนไขที่ 
กําหนดไว ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมดแจงใหผูขออนุญาตแกไข
ใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอ
พรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 
  เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผู
ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรบัคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในเทศ
บัญญัติน้ี  
  ขอ ๑๕ ใบอนุญาตฉบับหนึ่งๆ ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  

ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบ 
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
  ขอ ๑๗ ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใชไดสําหรบัการคาประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ ๑๘ เมื่อผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถ่ิน 
ตามแบบที่เทศบาลนครนครราชสีมากําหนด พรอมกับเสียคาธรรมเนียมตามอัตราคาธรรมเนียมทายเทศบัญญัตินี้
กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากมาเสียคาธรรมเนียมหลังใบอนุญาตสิ้นอายุตองชําระคาปรับเพ่ิมอีกรอยละย่ีสิบของ
คาธรรมเนียม  

ขอ ๑๙ เมื่อผูไดรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบการอีกตอไปใหย่ืนคําขอบอกเลิกการดาํเนิน 
กิจการตอเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบที่เทศบาลนครนครราชสีมากําหนด กอนถึงกําหนดเสียคาธรรมเนียมครั้ง
ตอไป  
  เมื่อผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอ่ืนใหยื่นคําขอตอเจาพนักงาน
ทองถ่ินตามแบบท่ีเทศบาลนครนครราชสีมากําหนดและเมื่อไดรบัอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินจึงดําเนินการได 
  ขอ ๒๐ หากผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตอเจาพนักงาน
ทองถ่ินตามแบบท่ีเทศบาลนครนครราชสีมากําหนด 
  ขอ ๒๑ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผูไดรับใบอนุญาต 
จะตองย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบที่เทศบาลนครนครราชสีมากําหนด  เพ่ือขอรับใบแทนใบอนุญาต
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ 
           การขอรับและการออกใบแทนใบอนุญาตใหดําเนินการตามหลักเกณฑที่เทศบาลนครนครราชสีมา
กําหนด  



-๖- 
 
  ขอ ๒๒ ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารรายใดไมปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไมถูกตองตามเทศบัญญัตินี้ หรือตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เจา
พนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได และถาผูไดรับคําสั่งไมแกไขหรือปรับปรุงภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  ใหเจาพนักงานทองถ่ิน มีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกิน 
๑๕ วัน 
  ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตรายใดถูกพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่ง
พักใชใบอนุญาตอีก หรือตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามเทศบัญญัตินี้ หรือการไมปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไมถูกตองตามวรรคหนึ่ง และการไมปฏิบัติหรือการปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอ
สุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน เจา
พนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได  
  ขอ ๒๓  ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแต
วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๔  ผูไดรับใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารกอน 
เทศบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ ใหยังคงประกอบกิจการไดตอไปจนกวาใบอนุญาตจะสิ้นอายุ 

 
หมวด ๕  

หนังสือรับรองการแจง 
 

  ขอ ๒๕ ผูใดประสงคจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่
ใดซึ่งมีพื้นที่ไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร และมิใชเปนการขายของในตลาด จะตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตาม
แบบท่ีเทศบาลนครนครราชสีมากําหนด และจะตองนาํเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้มาแสดงตอเจาพนักงาน
ทองถ่ิน 

(๑) บุคคลธรรมดา 
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ใชแทนบัตรประจําตัวประชาชนได 
(ข) สําเนาทะเบียนบาน 
(ค) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หนังสือยินยอมใหใชอาคาร 

สัญญาเชาอาคารหรือเอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
(ง) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๒) นิติบุคคล 
   (ก) หลักฐานแสดงการเปนนิติบุคคลและวัตถุประสงคของนติิบุคคล 
   (ข) หลักฐานแสดงวาผูแจงเปนผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลผูขอหนังสือรบัรองการแจง 
   (ค) เอกสารตาม (๑) ขอ (ก) และ (ข) ของผูจัดการนิติบุคคลหรือผูมีอํานาจกระทําการแทน 

นิติบุคคลผูขอหนังสือรับรองการแจง ซึ่งเปนผูลงลายมือชื่อในคําขอแทนนิติบุคคล 
   (ง) เอกสารตาม (๑) ขอ (ค) และ (ง)  
เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินไดรบัแจง ใหออกใบรับแจงแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบ 

กิจการตามที่แจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถ่ินยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 
ใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแต
วันที่ไดรับแจง 



-๗- 
 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง เจาพนักงานทองถ่ินจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผู
ไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 
  ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวัน
ทําการนับแตวันที่ไดรับแจง ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจงจากเจา
พนักงานทองถ่ิน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหการแจงของผูแจงเปนอันสิ้นผล แตถาผูแจงไดดําเนินการ
แกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับ
แตวันที่ไดรับแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง  
 

  ขอ ๒๖ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นได
งาย ณ สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ  
  ขอ ๒๗ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผูไดรับ
หนังสือรับรองการแจงจะตองยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบที่เทศบาลนครนครราชสีมากําหนด เพ่ือ
ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย หรือชํารุดใน
สาระสําคัญ 

การขอรับและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจง ใหดําเนินการตามหลักเกณฑที่เทศบาลนคร
นครราชสีมากําหนด 

ขอ ๒๘ เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการใหแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบที่เทศบาลนคร 
นครราชสีมากําหนด กอนถึงกําหนดเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 
  เมื่อผูไดรับหนังสือรับรองการแจงประสงคจะโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอ่ืนก็ใหแจงตอเจา
พนักงานทองถ่ินตามแบบที่เทศบาลนครนครราชสีมากําหนด   
 
  ขอ ๒๙ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในขอบัญญัตินี้ โดยมิไดแจงตอเจา
พนักงานทองถ่ินและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพราะเหตุที่ฝาฝนดําเนิน
กิจการ โดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินมาแลวคร้ังหนึ่ง และยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงาน
ทองถ่ินตอไป ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดดําเนินการแจงตอเจา
พนักงานทองถ่ิน ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งหามการดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่ง
ตองไมเกินสองปก็ได   

 
หมวด ๖ 

คาธรรมเนียมและคาปรับ 
           ขอ ๓๐  ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร มีหนาที่ตองเสีย
คาธรรมเนียมตามอัตราท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรบั
ใบอนุญาตคร้ังแรกหรอืกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ สําหรับกรณทีี่เปนการขอตออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาท่ียังดําเนิน
กิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด ตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละยี่สบิของ
คาธรรมเนียมท่ีคางชําระ เวนแตผูไดรับอนุญาตจะไดบอกเลิกการดาํเนินการน้ันกอนถึงกําหนดการเสีย
คาธรรมเนียมคร้ังตอไป   

ในกรณทีี่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนยีมตามวรรคแรกคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 
สองคร้ัง เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจน
ครบจํานวน  



-๘- 
 
ขอ ๓๑ ผูแจงมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมการแจงตามอัตราที่กําหนดไวทายเทศบัญญัติน้ีใน 

วันที่มาแจงและภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนครบรอบปของทุกปตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสีย
คาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด จะตองชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ 
เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดาํเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดชําระคาธรรมเนียมคร้ังตอไป 
  ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและ
คาปรับจนครบจํานวน 

 
หมวด ๗ 

อํานาจหนาที่ 
 

ขอ ๓๒  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัติน้ี ใหเจาพนักงานทองถ่ินและเจาพนักงาน 
สาธารณสุขมีอํานาจดังตอไปนี้ 

(๑)   มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง หรอืทําคําชี้แจงเปน 
หนังสือหรือใหสงเอกสารหลักฐานใด ๆ เพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๒) เขาไปในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก หรอืใน 
เวลาทําการเพ่ือตรวจสอบ ควบคุม ใหเปนไปตามเทศบัญญัติหรือระเบียบของเทศบาลนครนครราชสีมา  ในการนี้
ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง หรือเรียกหลักฐานที่เก่ียวของจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น 

(๓) แนะนําใหผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขใน 
ใบอนุญาต หรือตามหลักเกณฑ  หรือระเบียบของเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ออกตามเทศบัญญัตินี้ 

(๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน เพ่ือประโยชนใน 
การดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน 

(๕) เก็บหรือนําสินคาหรือสิ่งใดๆ ที่สงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะ หรือจะกอใหเกิดเหตุรําคาญ 
ความจําเปนโดยไมตองใชราคา 

 
ขอ ๓๓  ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินเพ่ือใหปฏิบัติ 

หนาที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํานาจของเทศบาลนคร
นครราชสีมา ในเรื่องใดหรือทุกเร่ืองก็ได 
  ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาพนักงานสาธารณสุขหรือผูซึ่งไดรบัการแตงตั้ง
จากเจาพนักงานทองถ่ิน บุคคลดังกลาวตองแสดงบัตรประจําตัวตามแบบกําหนดในกฎกระทรวงตอบุคคลซึ่ง
เกี่ยวของในขณะปฏิบัติหนาที่ดวยและใหบุคคลซึ่งเก่ียวของอํานวยความสะดวกตามสมควร  
   

ขอ ๓๔  ในกรณีท่ีปรากฏวาผูดําเนินกิจการใด ปฏิบัติไมถูกตองตามเทศบัญญัตินี้ หรือหลักเกณฑ 
ระเบียบ ที่ออกตามเทศบัญญัตินี้หรือคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการดําเนินกิจการนั้น เจา
พนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูดําเนินกิจการนั้นแกไขหรือปรบัปรุงใหถูกตองได และถาผูดําเนินกิจการไมแกไข 
หรือการดําเนินกิจการนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ
ประชาชน  เจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวทันทีเปนการชั่วคราว จนกวาจะไดแกไขจนเปนที่
พอใจแกเจาพนักงานทองถ่ินวาปราศจากอันตรายแลวก็ได 

 



-๙- 
 

  
 
   
      

  

 



 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจง 

ทายเทศบัญญัติ  เรื่อง  การควบคุมสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

รายการ อัตราคาธรรมเนียม หมายเหตุ 

(บาท/ป) 

หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่

สะสมอาหาร (พ้ืนที่ประกอบการไมเกิน  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


