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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติ เทศบาลนครระยอง
เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ...
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หลักการ
พ.ศ. ...

เพื่อใหมีเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

เหตุผล
เนื่ องจากเทศบั ญญั ติ เ ทศบาลเมื องระยอง เรื่ อง สถานที่ จํ าหน ายอาหารหรื อสถานที่ ส ะสม
อาหาร พ.ศ.2540 ที่ออกตามความในพระราชบั ญญัติ การสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 มีบ ทบัญญั ติบ างส ว น
ไมเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน ประกอบกับขณะนี้มีปญหาการระบาดของโรคติดตอบางชนิด
ที่ เ กิ ด จากน้ํ าและอาหารเป น สื่ อและมี การปนเป อนของสารพิ ษที่ จ ะทํ า ให เ กิ ด ผลเสี ย ต อผู บ ริ โ ภคได บ อยขึ้ น
โดยสิ่ ง สํ า คั ญ ที่ จ ะต อ งพิ จ ารณาดํ า เนิ น การ คื อ การควบคุ ม ดู แ ลการจั ด การอาหาร ให เ กิ ด ความสะอาด
ความปลอดภัย ดวยการปรับปรุง บํารุงรักษาและจัดการสถานประกอบการจําหนายอาหาร ใหไดมาตรฐาน
ถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาล ดังนั้น เพื่อการควบคุมการประกอบกิจการสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารใหดําเนินการเพื่อความปลอดภัยตอผูบริโภคจึงเห็นควรกําหนดหลักเกณฑวิธีการ และมาตรการใน
การควบคุมหรือกํากับดูแลการดําเนินกิจการสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ใหถูกสุขลักษณะ
เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน จึงมีความจําเปนตองตราเทศบัญญัติ เทศบาลนครระยอง เรื่อง
สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ...

เทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง
เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ...
*****************
โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง วาดวยสถานที่จําหนายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ...
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 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
อันมีกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบ
มาตรา 28 มาตรา 33 มาตรา 37 มาตรา 38 และมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยใหกระทํา
ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย เทศบาลนครระยองโดยความเห็ น ชอบจากสภาเทศบาล
นครระยองและผูวาราชการจังหวัดระยอง จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้
ขอ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ...”
ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลนครระยอง ตั้งแตเมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ
สํานักงานเทศบาลนครระยองแลว 7 วัน
ขอ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดที่ไดตราไวแลว ซึ่งขัดหรือแยงกับ
เทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน
ขอ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“อาหาร” หมายความวา อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร
“สถานที่ จํ าหน ายอาหาร” หมายความว า อาคาร สถานที่ หรือบริเ วณใดๆ ที่ มิใชที่ห รือทาง
สาธารณะที่จัดไวเพื่อประกอบอาหาร หรือปรุงอาหารจนสําเร็จ และจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที ทั้งนี้ไม
วาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค ณ ที่นั้นหรือไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่ ส ะสมอาหาร” หมายความว า อาคาร สถานที่ หรื อ บริ เ วณใดๆ ที่ มิ ใ ช ที่ ห รื อ ทาง
สาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสด หรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผูซื้อตอง
นําไปทําประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
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“ตลาด” หมายความวา สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคาประเภท
สัตว เนื้อสัตว ผักผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสดประกอบหรือปรุงแลวหรือของเสียงาย ทั้งนี้ ไมวาจะมี
การจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่ งจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนที่
ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด
“สิ่งปฏิกูล ” หมายความวา อุ จจาระหรื อป ส สาวะและหมายความรวมถึ งสิ่งอื่ น ใดซึ่ งเป น สิ่ ง
โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผ า เศษอาหาร เศษสินค า เศษวั ตถุ ถุ งพลาสติ ก
ภาชนะที่ ใ ส อ าหาร เถ า มู ล สั ต ว ซากสั ต ว หรื อ สิ่ ง อื่ น ใดที่ เ ก็ บ กวาดจากถนน ตลาด ที่ เ ลี้ ย งสั ต ว หรื อ ที่ อื่ น
และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งที่สรางขึ้น
อยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่ งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีนครระยอง
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ขอ 5 ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคาร หรือพื้นที่ใดซึ่งมี
พื้ น ที่ เ กิ น สองร อ ยตารางเมตรและมิ ใ ช เ ป น การขายของในตลาด ต อ งได รั บ อนุ ญาตจากเจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น
ถาสถานที่ดังกลาวมีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อขอหนังสือรับรองการแจง
กอนการจัดตั้ง
ขอ 6 ความในขอ 5 ไมใชบังคับแกการประกอบกิจการดังตอไปนี้
(1) กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
(2) การขายของในตลาด
(3) การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
ขอ 7 ผูไดรับใบอนุญาตตองไดรับหนังสือรับการแจงใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
7.1 สถานที่สะสมอาหาร
(1) รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ รวมทั้งจัดใหมีการปองกันและกําจัดสัตวและแมลงนําโรค
(2) ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรั บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลมิใหเปนที่เพาะพัน ธุ
แมลงและสัตวนําโรคได และตองมีการกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ
(3) รักษาสวมใหถูกตองดวยสุขลักษณะอยูเสมอ
(4) จัดสิ่งของเครื่องใช และอุปกรณใหเปนระเบียบเรียบรอยและรักษาใหสะอาดอยูเสมอ
(5) ถ าจะขยายหรือเปลี่ ย นแปลงสถานที่ จําหน ายอาหารหรื อสถานที่ ส ะสมอาหารต องได รั บ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน
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(6) ปฏิบัติการอื่นใด เกี่ยวเนื่องดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข และ
คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งของเทศบาลนครระยอง
7.2 สถานที่จําหนายอาหาร
สถานที่นั้น

(1) วาง เก็บอาหารกอนปรุงในที่สะอาดถูกสุขลักษณะ รวมทั้งจัดใหมีการปองกันสัตวนําโรคใน

(2) ใชเครื่องปกปดอาหารรวมทั้งภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตางๆที่ใชในการทํา ประกอบ ปรุง
เก็บอาหาร เพื่อปองกันฝุนละอองและสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตลอดจนรักษาเครื่องปกปดนั้นใหสะอาดและใช
การไดดีอยูเสมอ
(3) น้ําแข็งสําหรับใชบริโภคตองจัดเก็บไวในภาชนะที่ถูกสุขลักษณะสามารถปองกันสิ่งเปรอะ
เปอนได และหามนําอาหารหรือสิ่งของอื่นใดแชหรือเก็บรวมกันไวดวยกัน
(4) การทุบ บดน้ําแข็ง ตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะและสะอาดอยูเสมอ รวมทั้งปองกันมิใหมีเสียง
อันเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น
(5) ในกรณีที่มีผาเช็ดหนาใหบริการตองทําใหสะอาดและผานความรอนฆาเชื้อโรค หรือกรรมวิธี
อื่นใดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ
(6) จัดใหมีน้ําสะอาดไวใหเพียงพอ
(7) ใชภาชนะหรือวัตถุที่สะอาดปลอดภัยสําหรับปรุง ใส หรือหออาหาร หรือน้ําแข็งโดยรักษา
ใหสะอาดอยูเสมอ
(8) ผูจําหนายอาหาร ผูปรุ งอาหาร และผูให บริการต องแต งกายให สะอาด และปฏิบัติ ตนให
ถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคล
(9) ปฏิบัติการอื่นใด เกี่ยวเนื่องดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของพนักงานสาธารณสุข พนักงาน
เจาหนาที่ และคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของเทศบาลนครระยอง
ขอ 8 ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร หรือ
พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ
ที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
2. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
3. อื่นๆ ตามที่เทศบาลนครระยองประกาศกําหนด
ขอ 9 ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขดังตอไปนี้
9.1 สถานที่สะสมอาหาร
(1) ไมตั้งอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ
(2) พื้นที่ทําดวยวัตถุถาวร ทําความสะอาดงาย
(3) จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอ และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน
เทศบาลนครระยองกําหนด
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(4) จั ด ให มีแสงสว างและทางระบายอากาศเพี ย งพอ และถูกต องด ว ยสุ ขลักษณะตามเกณฑ
มาตรฐานที่เทศบาลนครระยองกําหนด
(5) จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอ และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานที่เทศบาลนคร
ระยองกําหนด
(6) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ
(7) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนํา ของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําสั่ง
เจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งเทศบาลนครระยอง
8.2 สถานที่จําหนายอาหาร

เสมอ

(1) จัดสถานที่ตามกําหนดไวใน ขอ 8.1 (1)-(6)
(2) จัดใหมีโตะ เกาอี้ หรือที่นั่งอยางอื่นมีสภาพแข็งแรง สะอาด และเปนระเบียบเรียบรอยอยู

(3) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารตองมีพื้นผิวที่ทําความสะอาดงาย
(4) จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตางๆ ที่ใชในการทํา ประกอบ ปรุง เก็บอาหารไวให
เพียงพอ ปลอดภัย และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานที่เทศบาลนครระยองกําหนด
(5) จัด ให มีบริ เวณและที่ สําหรับทํ าความสะอาดภาชนะ ตลอดจนอุ ปกรณเ ครื่ องใชต างๆ ให
เพียงพอ และถูกตองดวยสุขลักษณะเพื่อใชในการนั้นโดยเฉพาะ
(6) จัดใหมีที่สําหรับลางมือพรอมอุปกรณจํานานเพียงพอ
(7) จั ดใหมีการป องกัน อันตรายตอสุขภาพ รวมทั้งป องกัน ไมให เกิดเหตุรํา คาญเนื่องจากการ
จําหนาย ทํา ประกอบ ปรุงและเก็บอาหาร
(8) จั ด ให มีร ะบบบํ าบั ด น้ํ าเสี ย และบ อดั กไขมั น ตามคํ าแนะนํ าของเจ าพนั กงานสาธารณสุ ข
พนักงานเจาหนาที่ และคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น
(9) ปฏิ บั ติ การอื่ น ใดเกี่ ย วเนื่ องด ว ยสุ ข ลั กษณะตามคํ าแนะนํ า ของเจ าพนั กงานสาธารณสุ ข
และคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของเทศบาลนครระยอง
ขอ 9 ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์
ขอ 10 เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ
วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในเทศบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณ
นั้นทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืน
คําขอแกผูขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับคําขอ
เจาพนั กงานทองถิ่ นต องออกใบอนุ ญาต หรื อมีห นังสือแจ งคํ าสั่ งไมอนุ ญาตพรอมด วยเหตุผ ล
ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดใน
เทศบัญญัตินี้
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ในกรณี ที่ มี เ หตุ จํ า เป น ที่ เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ไม อ าจออกใบอนุ ญ าต หรื อ ยั ง ไม อ าจมี คํ า สั่ ง
ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละเกินสิบหาวัน
แต ต องมี ห นั งสื อแจ งการขยายเวลาและเหตุ จํ าเป น แต ล ะครั้ ง ให ผู ขออนุ ญาตทราบก อนสิ้ น กํ าหนดเวลาตาม
วรรคสอง หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ 11 ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของ
เทศบาลนครระยอง เทานัน้
การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสีย
คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ 8 และขอ 9 ดวย
ขอ 12 ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทายเทศ
บัญญั ตินี้ ในวั น ที่มารับ ใบอนุ ญาตสําหรับ กรณี ที่เป น การขอรั บ ใบอนุญาตครั้ งแรก หรือก อนใบอนุ ญาตสิ้น อายุ
สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่
กําหนดใชชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะได
บอกเลิกการดําเนินกิจการนัน้ กอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและ
คาปรับจนครบจํานวน
ขอ 13 ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ 14 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบที่
กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ
ตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนํา
ใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ข อ 15 ในกรณี ที่ ป รากฏว า ผู รั บ ใบอนุ ญ าตไม ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม ถู ก ต อ งตามบทแห ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับ
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไม
เกินสิบหาวัน
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ขอ 16 เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(2) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
(3) ไมป ฏิ บัติ หรื อปฏิ บั ติไมถูกตองตามบทแห งพระราชบั ญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะ
ความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ข อ 17 คํ า สั่ ง พั ก ใช ใ บอนุ ญ าตและคํ า สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต ให ทํ า เป น หนั ง สื อ แจ ง ให ผู รั บ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสง คําสั่งโดยทาง
ไปรษณี ย ต อบรั บ หรื อให ป ด คํ า สั่ ง นั้ น ไว ใ นที่ เ ป ด เผยเห็ น ได ง าย ณ ภู มิ ลํ าเนาหรื อ สํ า นั ก ทํ าการงานของผู รั บ
ใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่งแลวแตกรณี
ขอ 18 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ 19 ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ
พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น
ตามแบบที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(3) อื่นๆ ตามที่เทศบาลนครระยอง ประกาศกําหนด
เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงใหออกใบรับแกผูแจงเพื่อใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ
ตามที่แจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง
ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง
ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแต
วันที่ไดรับแจง
ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผู
ไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได
ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวัน
ทําการนับแตวันที่ไดรับแจง ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจงจากเจา
พนักงานทองถิ่น ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหการแจงของผูแจงเปนอันสิ้นผล แตถาผูแจงไดดําเนินการ
แกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับ
แตวันที่ไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง
ขอ 20 ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นได
งาย ณ สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ

สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

ขอ 21 ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูไดรับ
หนังสือรับรองการแจงยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย
ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหายใหผูยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําสําเนา
บันทึกการแจงความต อพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่หนังสือรับรองการแจงสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นประกอบดวย
(2) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นขอรับใบแทน
หนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ 22 เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจงใหเจา
พนักงานทองถิ่นทราบดวย
ขอ 23 ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในเทศบัญญัตินี้โดยมิไดแจงตอเจา
พนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 เพราะเหตุที่ฝาฝนดําเนิน
กิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นตอไป ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดดําเนินการแจงตอเจา
พนักงานทองถิ่น ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งหามการดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่ง
ตองไมเกินสองปก็ได
ขอ 24 ผูแจงมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมการแจงตามอัตราที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ใน
วันที่มาแจง และภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนวัน ครบรอบปของทุกปตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิได
เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ
เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและ
คาปรับจนครบจํานวน
ขอ 25 บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของเทศบาลนครระยอง
ขอ 26 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนด
โทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ขอ 27 ใหนายกเทศมนตรีนครระยอง รักษาการใหเปนไปตามเทศบั ญญัตินี้และใหมีอํานาจออก
ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ. ...

สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

(ลงชื่อ)

(นายวรวิทย ศุภโชคชัย)
นายกเทศมนตรีนครระยอง

เห็นชอบ
(ลงชื่อ)

(
)
ผูวาราชการจังหวัดระยอง

สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม
ทายเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง
เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ...
ลําดับ

รายการ
อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงการจัด
สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ
พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร และมิใชเปนการ
ขายของในตลาด

1.
2.
3.
4.

พื้นที่ประกอบการไมเกิน 10 ตารางเมตร
พื้นที่ประกอบการเกิน 10 ตารางเมตร แตไมเกิน 50 ตารางเมตร
พื้นที่ประกอบการเกิน 50 ตารางเมตร แตไมเกิน 100 ตารางเมตร
พื้นที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร

อัตราคาธรรมเนียม (บาท)/ป

150
200
250
300

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน
200 ตารางเมตร และมิใชเปนการขายของในตลาด
1.
2.

พื้นที่ประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร แตไมเกิน 800 ตารางเมตร
พื้นที่ประกอบการเกิน 800 ตารางเมตร ขึ้นไป

500
800

แบบคําขอหนังสือรับรองการแจง

เลขที.่ ............../.......................

เขียนที่.............................................
วันที.่ ..........เดือน.......................พ.ศ..............

ขาพเจา........................................................อายุ...............ป สัญชาติ.....................อยูบานเลขที่....................
หมูท.ี่ ...........ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต..........................จังหวัด.......................โทรศัพท.........................
ขอ 1 ขอยื่นคําขอหนังสือรับรองการแจงเพื่อประกอบกิจการ ประเภท ........................................................
ชื่อสถานประกอบการ.........................................................................ตัง้ อยูบานเลขที.่ ...........................หมูท.ี่ ............
ตําบล.......................................อําเภอ.....................................จังหวัด................................
ตอ........................................................... (นายกเทศมนตรีนครระยอง)
ขอ 2 ขาพเจาจะปฏิบัติตามขอกําหนดดานสุขลักษณะตาม เทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง
พรอมคําขอนี้ ไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยแลว ดังนี้
2.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
2.2 สําเนาทะเบียนบาน
2.3 หลักฐานอื่นๆ
2.3.1 ......................................................................................................................................
2.3.2 ......................................................................................................................................
2.3.3 ......................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอหนังสือรับรองการแจงนี้เปนความจริงทุกประการ

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

ใบรับแจง

เขียนที่....................................................
วันที.่ ...........เดือน......................พ.ศ.....................
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)............................................................ตําแหนง.........................................
กลุมงาน/ฝาย................................................................เทศบาลนครระยอง โทรศัพท..........................................
ไดรับคําขอหนังสือรับรองการแจง เลขที.่ ............./.................... จาก (นาย/นาง/นางสาว)...................................
(ลงชื่อ) .............................................................
(.........................................................)
ตําแหนง..............................................................

