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บันทึกหลกัการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญตัิ เทศบาลนครระยอง

เร่ือง สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ...
***************

หลักการ
เพ่ือใหมีเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร

พ.ศ. ...

เหตุผล
เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสม

อาหาร พ.ศ.2540 ท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีบทบัญญัติบางสวน
ไมเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน ประกอบกับขณะนี้มีปญหาการระบาดของโรคติดตอบางชนิด
ท่ีเกิดจากน้ําและอาหารเปนสื่อและมีการปนเปอนของสารพิษท่ีจะทําใหเกิดผลเสียตอผูบริโภคไดบอยข้ึน
โดยสิ่งสําคัญท่ีจะตองพิจารณาดําเนินการ คือ การควบคุมดูแลการจัดการอาหาร ใหเกิดความสะอาด
ความปลอดภัย ดวยการปรับปรุง บํารุงรักษาและจัดการสถานประกอบการจําหนายอาหาร ใหไดมาตรฐาน
ถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาล ดังนั้น เพ่ือการควบคุมการประกอบกิจการสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ี
สะสมอาหารใหดําเนินการเพ่ือความปลอดภัยตอผูบริโภคจึงเห็นควรกําหนดหลักเกณฑวิธีการ และมาตรการใน
การควบคุมหรือกํากับดูแลการดําเนินกิจการสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร ใหถูกสุขลักษณะ
เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน จึงมีความจําเปนตองตราเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง
สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ...



เทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง
เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ...

*****************
โดยท่ีเปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง วาดวยสถานท่ีจําหนายอาหารและ

สถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ...
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2510 ประกอบมาตรา 40 มาตรา มาตรา 48 มาตรา 50
มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
อันมีกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบ
มาตรา 28 มาตรา 33 มาตรา 37 มาตรา 38 และมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยใหกระทํา
ไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เทศบาลนครระยองโดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
นครระยองและผูวาราชการจังหวัดระยอง จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้

ขอ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและ
สถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ...”

ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลนครระยอง ตั้งแตเม่ือไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ
สํานักงานเทศบาลนครระยองแลว 7 วัน

ขอ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอ่ืนใดท่ีไดตราไวแลว ซึ่งขัดหรือแยงกับ
เทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน

ขอ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“อาหาร” หมายความวา อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร
“สถานท่ีจําหนายอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานท่ี หรือบริเวณใดๆ ท่ีมิใชท่ีหรือทาง

สาธารณะท่ีจัดไวเพ่ือประกอบอาหาร หรือปรุงอาหารจนสําเร็จ และจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที ท้ังนี้ไม
วาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค ณ ท่ีนั้นหรือไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม

“สถานท่ีสะสมอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานท่ี หรือบริเวณใดๆ ท่ีมิใชท่ีหรือทาง
สาธารณะท่ีจัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสด หรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใด ซึ่งผูซื้อตอง
นําไปทําประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง



“ตลาด” หมายความวา สถานท่ีซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภท
สัตว เนื้อสัตว ผักผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสดประกอบหรือปรุงแลวหรือของเสียงาย ท้ังนี้ ไมวาจะมี
การจําหนายสินคาประเภทอ่ืนดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนท่ี
ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือครั้งคราวหรือตามวันท่ีกําหนด

“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะและหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเปนสิ่ง
โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น

“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะท่ีใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลี้ยงสัตว หรือท่ีอ่ืน
และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน

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

“ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได

“เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกเทศมนตรีนครระยอง
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ขอ 5 ผูใดจะจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร หรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมี

พ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน
ถาสถานท่ีดังกลาวมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินเพ่ือขอหนังสือรับรองการแจง
กอนการจัดตั้ง

ขอ 6 ความในขอ 5 ไมใชบังคับแกการประกอบกิจการดังตอไปนี้
(1) กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ
(2) การขายของในตลาด
(3) การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ
ขอ 7 ผูไดรับใบอนุญาตตองไดรับหนังสือรับการแจงใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ี

สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
7.1 สถานท่ีสะสมอาหาร
(1) รักษาสถานท่ีใหสะอาดอยูเสมอ รวมท้ังจัดใหมีการปองกันและกําจัดสัตวและแมลงนําโรค
(2) ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดท่ีรองรับขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลมิใหเปนท่ีเพาะพันธุ

แมลงและสัตวนําโรคได และตองมีการกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลท่ีถูกตองดวยสุขลักษณะ
(3) รักษาสวมใหถูกตองดวยสุขลักษณะอยูเสมอ
(4) จัดสิ่งของเครื่องใช และอุปกรณใหเปนระเบียบเรียบรอยและรักษาใหสะอาดอยูเสมอ
(5) ถาจะขยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารตองไดรับ

อนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินกอน

สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร



(6) ปฏิบัติการอ่ืนใด เก่ียวเนื่องดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข และ
คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งของเทศบาลนครระยอง

7.2 สถานท่ีจําหนายอาหาร
(1) วาง เก็บอาหารกอนปรุงในท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ รวมท้ังจัดใหมีการปองกันสัตวนําโรคใน

สถานท่ีนั้น
(2) ใชเครื่องปกปดอาหารรวมท้ังภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตางๆท่ีใชในการทํา ประกอบ ปรุง

เก็บอาหาร เพ่ือปองกันฝุนละอองและสิ่งท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ตลอดจนรักษาเครื่องปกปดนั้นใหสะอาดและใช
การไดดีอยูเสมอ

(3) น้ําแข็งสําหรับใชบริโภคตองจัดเก็บไวในภาชนะท่ีถูกสุขลักษณะสามารถปองกันสิ่งเปรอะ
เปอนได และหามนําอาหารหรือสิ่งของอ่ืนใดแชหรือเก็บรวมกันไวดวยกัน

(4) การทุบ บดน้ําแข็ง ตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะและสะอาดอยูเสมอ รวมท้ังปองกันมิใหมีเสียง
อันเปนเหตุรําคาญแกผูอ่ืน

(5) ในกรณีท่ีมีผาเช็ดหนาใหบริการตองทําใหสะอาดและผานความรอนฆาเชื้อโรค หรือกรรมวิธี
อ่ืนใดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ

(6) จัดใหมีน้ําสะอาดไวใหเพียงพอ
(7) ใชภาชนะหรือวัตถุท่ีสะอาดปลอดภัยสําหรับปรุง ใส หรือหออาหาร หรือน้ําแข็งโดยรักษา

ใหสะอาดอยูเสมอ
(8) ผูจําหนายอาหาร ผูปรุงอาหาร และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาด และปฏิบัติตนให

ถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคล
(9) ปฏิบัติการอ่ืนใด เก่ียวเนื่องดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของพนักงานสาธารณสุข พนักงาน

เจาหนาท่ี และคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของเทศบาลนครระยอง
ขอ 8 ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร หรือ

พ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ
ท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
2. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ
3. อ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลนครระยองประกาศกําหนด
ขอ 9 ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขดังตอไปนี้
9.1 สถานท่ีสะสมอาหาร
(1) ไมตั้งอยูในบริเวณท่ีนาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ
(2) พ้ืนท่ีทําดวยวัตถุถาวร ทําความสะอาดงาย
(3) จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอ และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน

เทศบาลนครระยองกําหนด

สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร



(4) จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอ และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑ
มาตรฐานท่ีเทศบาลนครระยองกําหนด

(5) จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอ และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานท่ีเทศบาลนคร
ระยองกําหนด

(6) จัดใหมีท่ีรองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ
(7) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําสั่ง

เจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งเทศบาลนครระยอง
8.2 สถานท่ีจําหนายอาหาร
(1) จัดสถานท่ีตามกําหนดไวใน ขอ 8.1 (1)-(6)
(2) จัดใหมีโตะ เกาอ้ี หรือท่ีนั่งอยางอ่ืนมีสภาพแข็งแรง สะอาด และเปนระเบียบเรียบรอยอยู

เสมอ
(3) ผนังและบริเวณท่ีปรุงอาหารตองมีพ้ืนผิวท่ีทําความสะอาดงาย
(4) จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตางๆ ท่ีใชในการทํา ประกอบ ปรุง เก็บอาหารไวให

เพียงพอ ปลอดภัย และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานท่ีเทศบาลนครระยองกําหนด
(5) จัดใหมีบริเวณและท่ีสําหรับทําความสะอาดภาชนะ ตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตางๆ ให

เพียงพอ และถูกตองดวยสุขลักษณะเพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ
(6) จัดใหมีท่ีสําหรับลางมือพรอมอุปกรณจํานานเพียงพอ
(7) จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ รวมท้ังปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญเนื่องจากการ

จําหนาย ทํา ประกอบ ปรุงและเก็บอาหาร
(8) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย และบอดักไขมันตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

พนักงานเจาหนาท่ี และคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน
(9) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวเนื่องดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของเทศบาลนครระยอง
ขอ 9 ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการ

อนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์
ขอ 10 เม่ือไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ
วิธีการ หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเทศบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ินรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณ
นั้นท้ังหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืน
คําขอแกผูขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวัน
นับแตวันท่ีไดรับคําขอ

เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล
ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนดใน
เทศบัญญัตินี้

สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร



ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาต หรือยังไมอาจมีคําสั่ง
ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละเกินสิบหาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้ง ใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตาม
วรรคสอง หรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี

ขอ 11 ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของ
เทศบาลนครระยอง เทานัน้

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับเสีย
คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขท่ีกําหนดไวตามขอ 8 และขอ 9 ดวย

ขอ 12 ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทายเทศ
บัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ี
กําหนดใชชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะได
บอกเลิกการดําเนินกิจการนัน้กอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป

ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและ
คาปรับจนครบจํานวน

ขอ 13 ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบ
กิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ

ขอ 14 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบท่ี
กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังตอไปนี้

(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ
ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย

(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนํา
ใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู มาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย

ขอ 15 ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไม ถูกตองตามบทแหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับ
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไม
เกินสิบหาวัน
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ขอ 16 เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(2) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
(3) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวใน
ใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะ
ความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ขอ 17 คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทาง
ไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับ
ใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาท่ีคําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่งแลวแตกรณี

ขอ 18 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ขอ 19 ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือ
พ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน
ตามแบบท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ
(3) อ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลนครระยอง ประกาศกําหนด
เม่ือเจาพนักงานทองถ่ินไดรับแจงใหออกใบรับแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ

ตามท่ีแจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาท่ีเจาพนักงานทองถ่ินยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง
ใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในเทศบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแต
วันท่ีไดรับแจง

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง เจาพนักงานทองถ่ินจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผู
ไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได

ในกรณีท่ีการแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวัน
ทําการนับแตวันท่ีไดรับแจง ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับแจงจากเจา
พนักงานทองถ่ิน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหการแจงของผูแจงเปนอันสิ้นผล แตถาผูแจงไดดําเนินการ
แกไขภายในเวลาท่ีกําหนดแลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับ
แตวันท่ีไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในเทศบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง

ขอ 20 ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นได
งาย ณ สถานท่ีดําเนินกิจการตลอดเวลาท่ีดําเนินกิจการ

สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร



ขอ 21 ในกรณีท่ีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูไดรับ
หนังสือรับรองการแจงยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย
ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขดังตอไปนี้

(1) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหายใหผูยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําสําเนา
บันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีหนังสือรับรองการแจงสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงาน
ทองถ่ินประกอบดวย

(2) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูยื่นขอรับใบแทน
หนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย

ขอ 22 เม่ือผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอ่ืนใหแจงใหเจา
พนักงานทองถ่ินทราบดวย

ขอ 23 ในกรณีท่ีผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามท่ีระบุไวในเทศบัญญัตินี้โดยมิไดแจงตอเจา
พนักงานทองถ่ินและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพราะเหตุท่ีฝาฝนดําเนิน
กิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินมาแลวครั้งหนึ่ง ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงาน
ทองถ่ินตอไป ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดดําเนินการแจงตอเจา
พนักงานทองถ่ิน ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งหามการดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาท่ีกําหนดซึ่ง
ตองไมเกินสองปก็ได

ขอ 24 ผูแจงมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมการแจงตามอัตราท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ใน
วันท่ีมาแจง และภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนวันครบรอบปของทุกปตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น ถามิได
เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด ใหชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ
เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป

ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและ
คาปรับจนครบจํานวน

ขอ 25 บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของเทศบาลนครระยอง
ขอ 26 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนด

โทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ขอ 27 ใหนายกเทศมนตรีนครระยอง รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้และใหมีอํานาจออก

ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันท่ี        เดือน พ.ศ. ...

สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร



(ลงชื่อ)
(นายวรวิทย  ศุภโชคชัย)

นายกเทศมนตรีนครระยอง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
(                               )
ผูวาราชการจังหวัดระยอง

สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร



บัญชีอัตราคาธรรมเนียม
ทายเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง

เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ...

ลําดับ รายการ อัตราคาธรรมเนียม (บาท)/ป

1.
2.
3.
4.

อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงการจัด
สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือ
พื้นท่ีใดซ่ึงมีพื้นท่ีไมเกิน 200 ตารางเมตร และมิใชเปนการ
ขายของในตลาด

พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน 10 ตารางเมตร
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 10 ตารางเมตร แตไมเกิน 50 ตารางเมตร
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 50 ตารางเมตร แตไมเกิน 100 ตารางเมตร
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร

150
200
250
300

1.
2.

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนาย
อาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร ในอาคารหรือพื้นท่ีใดซ่ึงมีพื้นท่ีเกิน
200 ตารางเมตร และมิใชเปนการขายของในตลาด

พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร แตไมเกิน 800 ตารางเมตร
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 800 ตารางเมตร ข้ึนไป

500
800

สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร



เลขท่ี.............../....................... เขียนท่ี.............................................
วันท่ี...........เดือน.......................พ.ศ..............

ขาพเจา........................................................อายุ...............ป สัญชาติ.....................อยูบานเลขท่ี....................
หมูท่ี............ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต..........................จังหวัด.......................โทรศัพท.........................

ขอ 1 ขอยื่นคําขอหนังสือรับรองการแจงเพ่ือประกอบกิจการ ประเภท ........................................................
ชื่อสถานประกอบการ.........................................................................ตัง้อยูบานเลขท่ี............................หมูท่ี.............
ตําบล.......................................อําเภอ.....................................จังหวัด................................
ตอ........................................................... (นายกเทศมนตรีนครระยอง)

ขอ 2 ขาพเจาจะปฏิบัติตามขอกําหนดดานสุขลักษณะตาม เทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง
พรอมคําขอนี้ ไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยแลว ดังนี้

2.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
2.2 สําเนาทะเบียนบาน
2.3 หลักฐานอ่ืนๆ

2.3.1 ......................................................................................................................................
2.3.2 ......................................................................................................................................
2.3.3 ......................................................................................................................................

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอหนังสือรับรองการแจงนี้เปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)....................................................ผูขอรับหนังสือรับรองการแจง
(.................................................)

แบบคําขอหนังสือรับรองการแจง



เขียนท่ี....................................................
วันท่ี............เดือน......................พ.ศ.....................

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)............................................................ตําแหนง.........................................
กลุมงาน/ฝาย................................................................เทศบาลนครระยอง โทรศัพท..........................................
ไดรับคําขอหนังสือรับรองการแจง เลขท่ี............../.................... จาก (นาย/นาง/นางสาว)...................................

(ลงชื่อ) .............................................................
(.........................................................)

ตําแหนง..............................................................

ใบรับแจง


