


(ราง)

เทศบัญญัติ เทศบาลนครระยอง
เรื่อง

การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย พ.ศ. ...

เทศบาลนครระยอง
อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง



บันทึกหลกัการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญตัิ เทศบาลนครระยอง

เร่ือง การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย พ.ศ. ...
***************

หลักการ
เพ่ือใหมีเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย พ.ศ. ...

เหตุผล
เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย พ.ศ.

2548 ซึ่งเปนเทศบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติเก่ียวกับการควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลายในเขตเทศบาลนครระยอง
ไดใชบังคับมานานแลว ดังนั้น เพ่ือเปนการควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย อันไดแก ภาชนะท่ีน้ําขัง หรือเศษ
วัสดุท่ีมีน้ําขังหรือสภาวะท่ีมีน้ําขังในบริเวณอาคารบานเรือน ซึ่งหากไมมีการดูแลเปลี่ยนน้ําเปนประจําทุก 7
วัน หรือใสสารเคมี หรือปลอยใหเกิดสภาวะท่ีมีน้ําขังก็จะเปนแหลงเพาะพันธของยุงลายได ประกอบกับเพ่ือ
สรางจิตสํานึกและทัศนคติในการควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลายใหแกประชาชน จึงจําเปนตองตราเทศบัญญัติ
เทศบาลนครระยอง เรื่อง การควบคุมแหลงเพาะพันธยุงลาย พ.ศ. … ข้ึนเพ่ือบังคับใชในเทศบาลนครระยอง
ตอไป



เทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง
เรื่อง  การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย พ.ศ. …

*****************
โดยท่ีเปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง วาดวยการควบคุมแหลงเพาะพันธุ

ยุงลายในเขตเทศบาลนครระยอง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 ประกอบกับมาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล

พ.ศ.2496 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2510 ประกอบกับมาตรา 20
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อันมีกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบมาตรา 28 มาตรา 33 มาตรา 37 มาตรา 38 และ
มาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย เทศบาลนครระยอง โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครระยอง และผูวาราชการจังหวัด
ระยอง จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้

ขอ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง การควบคุมแหลง
เพาะพันธุยุงลาย พ.ศ. ...”

ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลนครระยอง ตั้งแตเม่ือไดประกาศไวโดยเปดเผย
ณ สํานักงานเทศบาลนครระยองแลวเจ็ดวัน

ขอ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ กฎ ระเบียบ และคําสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในเทศ
บัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน

ขอ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ

ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลี้ยงสัตว
หรือท่ีอ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน

“ภาชนะท่ีมีน้ําขัง” หมายความวา อุปกรณ ของใช สิ่งของท่ีใชอยูภายในอาคาร
หรือนอกอาคารและมีน้ําขังอยู เชน โองน้ํา ถังรองรับน้ําในหองน้ํา แจกัน ถวยรองขาตู จานรองกระถางตนไม
ภาชนะเลี้ยงพลูดาง อางบัว เปนตน

“เศษวัสดุท่ีมีน้ําขัง” หมายความวา มูลฝอยหรือเศษสิ่งของท่ีมิไดใชแลวในอาคาร
หรือนอกอาคารและมีน้ําขังอยู เชน กระปอง ยางรถยนตเกา ไห กระถาง ขวด เปนตน

“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งท่ี
สรางข้ึนอยางอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได



“ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได

“แหลงเพาะพันธุยุงลาย” หมายความวา แหลงท่ีมีสภาวะท่ีมีน้ําขังไดในระยะเวลา
ท่ีเกินกวาเจ็ดวัน ซึ่งยุงลายสามารถวางไขและพัฒนาเปนลูกน้ําได หรือแหลงท่ีตรวจพบลูกน้ําหรือตัวโมง
ของยุงลาย

“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีนครระยอง
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งให

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานเทศบาลผูซึ่งไดรับ

การแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 44 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535

หมวด 1
บทท่ัวไป

ขอ 5 อาคารหรือสถานท่ีใดๆ ท่ีภาชนะหรือเศษวัสดุท่ีมีน้ําขังเปนเหตุใหเปนแหลง
เพาะพันธุยุงลายถือวาเปนเหตุรําคาญ

ขอ 6 หามมิใหผูใดท้ิงหรือทําใหมีข้ึนซึ่งมูลฝอยท่ีอาจเปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย อาทิ
กระปอง กะลา ยางรถยนต ภาชนะท่ีมีน้ําขัง เศษวัสดุท่ีมีน้ําขัง หรือมูลฝอยอ่ืนๆ ท่ีอาจขังน้ําไดในท่ีหรือทาง
สาธารณะ เวนแตในท่ีหรือในถังรองรับมูลฝอยท่ีเทศบาลนครระยองจัดไวให

ขอ 7 เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือเคหสถาน ตองเก็บกวาดและดูแลมิใหมีมูลฝอยท่ี
อาจเปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย อาทิ กระปอง กะลา ยางรถยนต เศษวัสดุท่ีมีน้ําขัง หรือมูลฝอยอ่ืนๆ ท่ีอาจขัง
น้ําไดในบริเวณอาคารหรือเคหสถาน รวมท้ังบริเวณรอบๆ ท้ังนี้ โดยเก็บลงถังมูลฝอยท่ีมีฝาปดหรือบรรจุ
ถุงพลาสติกท่ีมีการผูกรัดปากถุงหรือวิธีการอ่ืนใด ตามท่ีเจาพนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจาหนาท่ีไดให
คําแนะนํา

ในกรณีท่ีเทศบาลนครระยอง ใหบริการเก็บขนมูลฝอยเพ่ือนําไปกําจัด เจาของอาคารหรือ
เคหสถานมีหนาท่ีเสียคาธรรมเนียมตามเทศบัญญัติวาดวยการจัดการมูลฝอยดวย

หมวด 2
การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย

ขอ 8 เจาของหรือผูครอบครองอาคาร เคหสถาน ท่ีดิน หรือสถานท่ีใดๆ ท่ีมีแหลงน้ําท่ีอาจ
เปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย จะตองดูแลมิใหเปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย

ขอ 9 เจาของหรือผูครอบครองอาคาร เคหสถาน ตองดูแลทําความสะอาดและเปลี่ยนน้ําใน
ภาชนะท่ีมีน้ําขัง เชน เปลี่ยนน้ําแจกัน ถวยรองขาตูกับขาว อางบัว หรือภาชนะอ่ืนๆ ท่ีมีน้ําขัง อยางนอยทุกๆ
เจ็ดวัน หรือใสสารท่ีปองกันการวางไขของยุงได และจัดใหมีฝาปดภาชนะท่ีบรรจุน้ํา ท่ีมีอยูในอาคารและ
เคหสถาน

การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย



ขอ 10 ในกรณีท่ีเทศบาลนครระยองไดจัดใหมีการกําจัดยุงหรือทําลายแหลงเพาะพันธุยุงใน
อาคารหรือเคหสถาน หรือสถานท่ีใดๆ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร เคหสถาน หรือสถานท่ีนั้นจะตองให
ความรวมมือและอํานวยความสะดวกตามสมควร

หมวด 3
อํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข

ขอ 11 เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
เทศบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถ่ินและเจาพนักงานสาธารณสุข มีอํานาจดังตอไปนี้

(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง หรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ
หรือสงเอกสารหลักฐานใด เพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา

(2) เขาไปในอาคารหรือสถานท่ีใดๆ ในเวลาระหวางดวงอาทิตยข้ึนจนกระท่ังดวงอาทิตยตก
หรือในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกเก็บหลักฐานท่ีเก่ียวของจากเจาของ
หรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีนั้น

(3) แนะนําใหบุคคลใดๆ ปฏิบัติใหถูกตองตามเทศบัญญัตินี้ หรือตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

(4) ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชนเพ่ือประโยชน
ในการดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน

(5) เก็บหรือนําสิ่งของใดๆ ท่ีสงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะหรือกอใหเกิดเหตุรําคาญจากอาคาร
หรือสถานท่ีใดๆ เปนปริมาณตามสมควร เพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบตามความจําเปนไดโดยไมตองใช
ราคา

เจาพนักงานทองถ่ินอาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานเทศบาลนครระยองเปนพนักงาน
เจาหนาท่ีเพ่ือชวยปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหนึ่งในเขตเทศบาลนครระยองในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได

ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาท่ี
บุคคลดังกลาวจะตองแสดงบัตรประจําตัวตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวงตอบุคคลซึ่งเก่ียวของในขณะ
ปฏิบัติหนาท่ีดวย และใหบุคคลซึ่งเก่ียวของอํานวยความสะดวกตามสมควร

ขอ 12 ถาเจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุท่ีไมถูกตองหรือมีการกระทําใดๆ ท่ีฝาฝน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ในอันท่ีจะมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ี
เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน หรือจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนเปน
สวนรวม ซึ่งสมควรจะดําเนินการแกไขโดยเรงดวน ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําสั่งใหผูกระทํา
การไมถูกตองหรือฝาฝนดังกลาวแกไขหรือระงับเหตุนั้น หรือดําเนินการใดๆเพ่ือแกหรือระงับเหตุนั้นไดตาม
สมควรแลวแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบ

การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย



หมวด 4
บทกําหนดโทษ

ขอ 13 ผูใดฝาฝนเทศบัญญัติ ขอ 6 และขอ 7 ตองระวางโทษตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ขอ 14 ผูใดฝาฝนเทศบัญญัติ ขอ 8 ขอ 9 และขอ 10 ตองโทษตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ขอ 15 ผู ใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือไมยอมแจงขอเท็จจริงหรือไมสงเอกสาร
หรือหลักฐานหรือขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานทองถ่ินหรือ
เจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาท่ีตามเทศบัญญัติ ขอ 11 ตองระวางโทษตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ขอ 16 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานสาธารณสุขตามเทศบัญญัติ ขอ 12 โดยไมมี
เหตุหรือขอแกตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานสาธารณสุข ตองระวางโทษตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ขอ 17 ใหนายกเทศมนตรีนครระยอง รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
ออกระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ หรือคําสั่ง เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันท่ี             เดือน พ.ศ.25. …

(ลงชื่อ)
(นายวรวิทย  ศุภโชคชัย)

นายกเทศมนตรีนครระยอง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
( )

ผูวาราชการจังหวัดระยอง

การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย



(ราง)

เทศบัญญัติ เทศบาลนครระยอง
เรื่อง

การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. ...

เทศบาลนครระยอง
อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง



บันทึกหลกัการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญตัิ เทศบาลนครระยอง

เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว พ.ศ. ...
******************

หลักการ
เพ่ือใหมีเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว พ.ศ. ...

เหตุผล
เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลบาลเมืองระยอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว

พ.ศ.2540 ซึ่งเปนเทศบัญญัติเก่ียวกับการควบคุมการเลี้ยงสัตวและปลอยสัตว ไดใชบังคับมานานแลว
ไมทันตอสภาพความเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาของสังคม ในการรักษาสภาวะความเปนอยู
ท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนในทองถ่ิน ดังนั้น เพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพสังคม
ปจจุบัน และเพ่ือประโยชน ของประชาชนในการควบคุมการเลี้ยงสัตวและปลอยสัตวในเขตเทศบาลนคร
ระยอง และเพ่ือปองกันอันตรายและเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. ... ข้ึนเพ่ือบังคับใชในเขตเทศบาลนครระยอง



เทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง
เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. ...

**************
โดยท่ีเปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง วาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือ

ปลอยสัตวในเขตเทศบาลนครระยอง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแกไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2510 ประกอบมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 อันมีกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่ งมาตรา 26 ประกอบมาตรา 28 มาตรา 33 มาตรา 37 มาตรา 38 และมาตรา 40
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เทศบาลนครระยองโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครระยอง และผูวาราชการจังหวัดระยอง
จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลนครระยองไวดังตอไปนี้

ขอ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง” เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
หรือปลอยสัตว พ.ศ. ...

ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ ใหใชบังคับในเขตเทศบาลนครระยอง เม่ือไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ
สํานักงานเทศบาลนครระยอง

ขอ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ขอบัญญัติ ขอบังคับ กฎ ระเบียบ และคําสั่งอ่ืนใดของเทศบาล
นครระยอง ในสวนท่ีไดตราไวแลวในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบญัญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน

หมวด 1
บทท่ัวไป

ขอ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีนครระยอง
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซึ่งเจาพนักงานทองถ่ินแตงตั้งใหเปนพนักงาน

เจาหนาท่ีตามเทศบัญญัตินี้
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่ ง ไดรับการแตงตั้ งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขต
อํานาจของเทศบาลนครระยอง

“ผูไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถ่ินซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ินใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ในเขตอํานาจของเทศบาลนครระยอง

การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสตัว



“การเลี้ยงสัตว” หมายความวา การมีสัตวหรือมีสัตวเลี้ยงไวในครอบครองและดูแลเอาใจใส
บํารุงรักษาตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ

“การปลอยสัตว” หมายความวา การสละการครอบครองสัตว หรือปลอยสัตวใหอยูนอก
สถานท่ีเลี้ยงสัตว โดยปราศจากการควบคุม

“เจาของสัตว” หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย
“สถานท่ีเลี้ยงสัตว” หมายความวา คอกสัตว กรงสัตว ท่ีขังสัตว หรือท่ีเลี้ยงสัตวอ่ืนท่ีมีการ

ควบคุมของเจาของสัตวไมวาจะมีขอบรั้วหรือไม
“ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือสัญจรได
ขอ 5 หามมิใหมีการเลี้ยงสัตวชนิดหรือประเภทเหลานี้ในเขตเทศบาลนครระยองโดยเด็ดขาด

ไดแก
(1) งูพิษและงูท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายแกคนและสัตวเลี้ยง
(2) ปลาปรันยา
(3) คางคกไฟ
(4) สัตวดุรายตางๆ
(5) สัตวมีพิษรายอ่ืนๆ
(6) สัตวตองหามตามกฎหมายอ่ืนๆ
ขอ 6 หามเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตวประเภท ชาง มา โค กระบือ แพะ แกะ ลอ ลา สุกร สุนัข

แมว เปด ไก หาน และนก ในเขตพ้ืนท่ีถนนสาธารณะทุกสายซึ่งเทศบาลนครระยองรับผิดชอบดูแล
การเลี้ยงหรือปลอยตามวรรคหนึ่งนั้น คือ กรณีกระทําการเปนประจําเปนอาจิณ หรือไมสนใจ

ควบคุมดูแลสัตวจนเขาใจไดวามีการใชพ้ืนท่ีถนนสาธารณะเปนท่ีเลี้ยงหรือปลอยสัตว
ขอ 7 ใหเขตเทศบาลนครระยอง เปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว ดังตอไปนี้
(1) ชาง
(2) มา
(3) โค
(4) กระบือ
(5) แพะ
(6) แกะ
(7) ลอ
(8) ลา
(9) สุกร
(10) สุนัข
(11) แมว
(12) ไก
(13) หาน
(14) เปด

การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสตัว



(15) นก
ใหเทศบาลนครระยอง มีอํานาจกําหนดประเภทและชนิดของสัตวท่ีตองควบคุม การเลี้ยง

เพ่ิมเติม ท้ังนี้ โดยอาจควบคุมการเลี้ยงเฉพาะในเขตทองท่ีใดทองท่ีหนึ่ง หรือเต็มพ้ืนท่ีเทศบาลนครระยอง
ขอ 8 เพ่ือประโยชนในการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตวในเขตเทศบาลนครระยอง ใหเจา

พนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตวท่ีตองควบคุมตามขอ 7 โดยให
มีมาตรการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

(1) กําหนดจํานวน ประเภท และชนิดของสัตวท่ีเลี้ยง
(2) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการทําทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว
(3) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการปลอยสัตว
ขอ 9 นอกจากการเลี้ยงสัตวตามปกติวิสัยแลว เจาของสัตวจะตองปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) จัดใหมีสถานท่ีเลี้ยงสัตวท่ีม่ันคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภทและชนิดของสัตว

โดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว มีแสงสวางและการระบายอากาศท่ีเพียงพอ มีระบบการระบาย
น้ําและกําจัดสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ

(2) รักษาสถานท่ีเลี้ยงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะเปนประจําไม
ปลอยใหเปนท่ีสะสมหมักหมม จนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผูท่ีอยูบริเวณใกลเคียง

(3) เม่ือสัตวตายลง เจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะเพ่ือ
ปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธแมลงหรือสัตวนําโรค ท้ังนี้ โดยวิธีท่ีไมกอเหตุรําคาญจากกลิ่น ควัน และไมเปน
เหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา

(4) จัดใหมีการสรางภูมิคุมกันโรคในสัตว เพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว
โดยสัตวแพทย

(5) ใหเลี้ยงสัตวภายในสถานท่ีของตน ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานท่ีเลี้ยงสัตวโดยปราศจาก
การควบคุม กรณีเปนสัตวดุรายจะตองเลี้ยงในสถานท่ีหรือกรงท่ีบุคคลภายนอกเขาไปไมถึงตัวสัตว และมีปาย
เตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน

(6) ไมนําสัตวเลี้ยงออกมานอกสถานท่ีเลี้ยงสัตวของตน เวนแตเฉพาะเพ่ือการเคลื่อนยายสัตว
และไดปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน

(7) ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญแกผูอ่ืน หรือกอใหเกิดมลพิษตอ
สิ่งแวดลอม

(8) หามมิใหเจาของสัตว ปลอยสัตว นําสัตว หรือจูงสัตวไปตามถนนหรือเขาไปในบริเวณท่ี
เทศบาลนครระยองไดประกาศหาม หรือปลอยใหสัตวถายมูลบนถนนหรือมิไดขจัดมูลดังกลาวใหหมดไป

(9) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน
รวมท้ัง ขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งของเทศบาลนครระยอง

การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสตัว



หมวด 2
การควบคุมการเลี้ยงสัตว

ขอ 10 กรณีการเลี้ยงสัตว ซึ่งดําเนินกิจการในลักษณะของฟารมเลี้ยงสัตว หรือเลี้ยงสัตวเปน
จํานวนมาก เจาของสัตวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามขอ 9 อยางเครงครัด เพ่ือการดูแลสภาพ
หรือสุขลักษณะของสถานท่ีท่ีใชเลี้ยงสัตว และตองปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรค หรือ
เหตุรําคาญอันเกิดจากการเลี้ยงสัตว ดังนี้

(1) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานท่ีเลี้ยงสัตว ตองทํารางระบายน้ํารับน้ําโสโครก
ไปใหพนจากท่ีนั้น โดยสะดวกและเหมาะสม

(2) การระบายน้ําเสีย ตองไมใหเปนท่ีเดือดรอนแกผูใชแหลงน้ําสาธารณะ
(3) ตองจัดใหมีระบบกักเก็บหรือบําบัดน้ําเสียใหเหมาะสม ท้ังนี้ตองไมทําใหเกิดกลิ่นเหม็น

จนสรางความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูอาศัยขางเคียง
(4) ตองทําความสะอาด กวาดลางสถานท่ีเลี้ยงสัตวใหอยูในภาวะอันดีเสมอ
(5) ตองรักษาสถานท่ี อยาใหเปนท่ีเพาะพันธุแมลงวัน แมลงสาบ ยุง หรือสัตวนําโรคอ่ืนๆ

และตองเก็บวัสดุอุปกรณ เครื่องใชในการเลี้ยงสัตวใหเปนระเบียบเรียบรอยเสมอ
(6) ตองมีท่ีรองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ
ขอ 11 หลังจากท่ีเทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช ผูใดประสงคจะเลี้ยงสัตวตามขอ 10 ตองไดรับ

ความยินยอมจากการประชุมประชาคมหมูบาน และไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน
การขออนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้น ตองปรากฏขอเท็จจริงวาสถานท่ีเลี้ยงสัตวนั้นเปนบริเวณท่ี

โปรง อากาศถายเทสะดวก มีตนไมใหรมเงาพอสมควร ตั้งอยูหางจากแหลงชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานท่ีราชการอ่ืนๆ ในระยะท่ีไมสงผลกระทบตอสุขภาพ และไมกอเหตุ
รําคาญตอชุมชน โดยตองมีระยะหางจากสถานท่ีดังกลาว และแหลงน้ําสาธารณะในระยะดังตอไปนี้

(1) สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตวนอยกวา 50 ตัว ตองมีระยะหางในระยะท่ีไม
กอใหเกิดความรําคาญตอชุมชนใกลเคียง

(2) สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว ตั้งแต 50-500 ตัว ตองมีระยะหางไมนอยกวา
500 เมตร

(3) สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว ตั้งแต 500-1,000 ตัว ตองมีระยะหางไมนอย
กวา 1 กิโลเมตร

(4) สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว ตั้งแต 1000 ตัวข้ึนไป ตองมีระยะหางไมนอย
กวา 2 กิโลเมตร

ผูขออนุญาตดังกลาวใหยื่นคํารองตอเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบและเงื่อนไขท่ีกําหนด
พรอมดวยหลักฐานดังตอไปนี้ อยางละ 1 ชุด

1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2) สําเนาทะเบียนบาน
3) หนังสือแสดงความเปนเจาของท่ีดิน
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4) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน เห็นสมควรเรียกเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการ
พิจารณา

ขอ 12 ในกรณีท่ีมีเหตุควรสงสัยวาสัตวท่ีเลี้ยงนั้นเปนโรคอันอาจเปนอันตรายแกสุขภาพของ
บุคคลท่ัวไปใหเจาของสัตวแยกกักสัตวนั้นไวตางหาก และแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาพนักงาน
สาธารณสุขทราบ รวมถึงตองแจงใหสัตวแพทยของหนวยงานราชการทราบและตองปฏิบัติตามคําแนะนําโดย
เครงครัด

หมวด 3
การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย

ขอ 13 ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจกําหนดการเลี้ยงหรือปลอยสัตว หรือหามเลี้ยงหรือ
ปลอยสัตว เฉพาะเขตควบคุมการปลอยสัตว เฉพาะในเขตทองท่ีใดทองท่ีหนึ่งหรือเต็มพ้ืนท่ีเทศบาลนครระยอง

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกการปลอยสัตวเพ่ือการกุศลตามประเพณี
ขอ 14 เจาของสัตวจะตองควบคุมดูแลสัตวและสถานท่ีเลี้ยงสัตวของตน มิใหกอเหตุรําคาญ

แกผูอ่ืน
ขอ 15 ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน พนักงานเจาหนาท่ี เจาพนักงานสาธารณสุข พบสัตว

ในท่ีหรือทางสาธารณะ ซึ่งอยูภายในเขตเทศบาลนครระยอง หรือเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว โดยไม
ปรากฏเจาของ ใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือผูไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจจับสัตวและนํา
สัตวไปกักไวในท่ีสําหรับสัตวท่ีเจาพนักงานทองถ่ินจัดไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน หรือกรณีสัตวนั้นอาจ
เปนอันตรายตอประชาชน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควร

ในระหวางการจับสัตว หากสัตววิ่งหนีเกิดอุบัติเหตุอ่ืนใด ทําใหสัตวบาดเจ็บ หากเปนเหตุท่ี
โดยพฤติการณตองเกิดข้ึน และเจาพนักงานทองถ่ินไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลว ทางเทศบาลนคร
ระยองจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆท่ีเกิดข้ึน

กรณีตามวรรคสอง ถาความเสียหายเกิดข้ึนตอบุคคลท่ีสามอันเนื่องมาจากการกระทํา
ดังกลาวบุคคลท่ีสามยอมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายได โดยเทศบาลนครระยองจะพิจารณาไลเบี้ยความผิดตาม
ขอเท็จจริง

ขอ 16 เม่ือไดจับสัตวมากักไวตามความในขอ 15 เจาพนักงานทองถ่ินจะปดประกาศแจงให
เจาของทราบและใหมารับสัตวคืนภายในสามสิบวัน นับตั้งแตวันท่ีไดจับสัตวมากักไว โดยประกาศไวท่ี
สํานักงานเทศบาลนครระยองหรือท่ีเปดเผย เม่ือพนกําหนดสามสิบวันแลว ไมมีผูใดมาแสดงตัวเปนเจาของสัตว
ใหสัตวนั้นตกเปนของเทศบาลนครระยอง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินใหคืนสัตวนั้นแก
เจาของสัตวและไดชําระอัตราคาธรรมเนียมการปรับและคาใชจายในการเลี้ยงดูสัตวตามท่ีกําหนดไวทายเทศ
บัญญัตินี้
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ขอ 17 กรณีท่ีกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอ่ืน หรือตองเสียคาใชจาย
เกินสมควร เจาพนักงานทองถ่ินจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดนั้นตามสมควรแกกรณี กอนถึงกําหนด
สามสิบวันก็ได เงินท่ีไดจากการขายหรือขายทอดตลาด เม่ือไดหักคาใชจายในการขายหรือขายทอดตลาดและ
คาเลี้ยงดูแลสัตว ใหเก็บรักษาเงินนั้นไวแทนตัวสัตว

กรณีสัตวนั้นตาย หรือเจ็บปวยหรือไมสมควรจําหนายตอไป หรือเปนโรคติดตอท่ีอาจเปน
อันตรายแกสัตวอ่ืนๆ หรือเม่ือสัตวแพทยไดตรวจสอบและใหความเห็นเปนลายลักษณอักษรแลว เจาพนักงาน
ทองถ่ินมีอํานาจทําลายได

ในกรณีมิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่ง และเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน
ภายในกําหนดตามขอ 16 หรือไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินใหรับคืนสัตวนั้น เจาของสัตวตองเสีย
คาธรรมเนียมการปรับและคาใชจายในการเลี้ยงดูสัตวตามท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้

ขอ 18 หากเจาของสัตวปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
กฎกระทรวงหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือคําสั่ง
ของเจาพนักงานทองถ่ินท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งให
เจาของสัตวแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได และถาเจาของสัตวไมแกไขหรือถาการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตวนั้น
จะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพประชาชน เจาพนักงานทองถ่ิน
จะสั่งใหผูนั้นหยุดเลี้ยงสัตวทันทีเปนการชั่วคราวจนกวาจะเปนท่ีพอใจแกเจาพนักงานทองถ่ินวาปราศจาก
อันตรายแลวก็ได

คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดระยะเวลาท่ีจะตองปฏิบัติตามคําสั่งไว
ตามสมควรแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน เวนแตเปนกรณีมีคําสั่งใหหยุดดําเนินการทันที

ขอ 19 กรณีการเลี้ยงสัตวในสถานท่ีของเอกชนหรือทางสาธารณะ กอใหเกิดเหตุเดือดรอน
รําคาญตอผูอ่ืน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาของสัตวหรือผูครอบครองสถานท่ี
เลี้ยงสัตวระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควร และถาเห็นสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุรําคาญ
นั้น หรือสมควรกําหนดวิธีการเพ่ือปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดข้ึนอีกในอนาคตใหระบุไวในคําสั่งนั้น

หมวด 4
อํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข

ขอ 20 เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ินและเจาพนักงาน
สาธารณสุข มีอํานาจดังตอไปนี้

(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง หรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ
หรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบ หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา

(2) เขาไปในสถานท่ีใดๆ ในระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการ
เพ่ือตรวจสอบ หรือควบคุมเพ่ือใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือ
หรือหลักฐานท่ีเก่ียวของจากเจาของหรือผูครอบครองสถานท่ีนั้น
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(3) ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภายของประชาชน เพ่ือประโยชน
ในการดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน

(4) เก็บหรือนําสินคาหรือสิ่งของใดๆ ท่ีสงสัยวาไมถูกสุขลักษณะ หรืออาจกอใหเกิดเหตุ
รําคาญจากอาคารหรือสถานท่ีใดๆเปนปริมาณพอสมควร เพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบความจําเปนไดโดย
ไมตองใชราคา

ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ี
ตามวรรคหนึ่งในเขตอํานาจของเทศบาลนครระยองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได

หมวด 5
บทกําหนดโทษ

ขอ 21 ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ถือเปนความผิดตามมาตรา 73 วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท

ขอ 22 ใหนายกเทศมนตรีนครระยองรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออก
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันท่ี ............... เดือน ........................ พ.ศ. ...

(ลงชื่อ)
(นายวรวิทย  ศุภโชคชัย)

นายกเทศมนตรีนครระยอง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
(                                )
ผูวาราชการจังหวัดระยอง
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อัตราคาธรรมเนียมการปรับและคาใชจายในการเลี้ยงดูสัตว
ทายเทศบัญญัติ เทศบาลนครระยอง

เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว พ.ศ. ...

ลําดับท่ี ประเภท คาธรรมเนียม บาท/ป

1
2
3
4

คาธรรมเนียมการปรับ

ชาง                             คาปรับเชือกละไมเกิน
มา โค กระบือ สุกร           คาปรับตัวละไมเกิน
แพะ แกะ ลอ ลา สุนัข       คาปรับตัวละไมเกิน
สัตวอ่ืนๆ                        คาปรับตัวละไมเกิน

คาใชจายในการเลี้ยงดู
คาใชจายในการเลี้ยงดูสัตวแตละชนิด หรือแตละประเภท

1,000 บาท
500 บาท
200 บาท
100 บาท

ตามจํานวนท่ีไดจายจริง

การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสตัว



(ราง)

เทศบัญญัติ เทศบาลนครระยอง
เรื่อง

การดําเนินกิจการตลาด พ.ศ. ...

เทศบาลนครระยอง
อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง



บันทึกหลกัการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญตัิ เทศบาลนครระยอง

เร่ือง การดําเนินกิจการตลาด พ.ศ. ...
***************

หลักการ
เพ่ือใหมีเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง การดําเนินกิจการตลาด พ.ศ. ...

เหตุผล
เนื่องจากการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือกํากับดูแล

การดําเนินกิจการตลาดตามท่ีกําหนดในเทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2540 ท่ีออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีบทบัญญัติบางสวนไมเหมาะสมและสอดคลองกับ
สภาพการณปจจุบัน และไดมีกฎกระทรวงฉบับท่ี 5 วาดวยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ออกมาบังคับใช
และใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 ประกอบกับปจจุบันยังมีปญหาการระบาดของโรคติดตอบางชนิดท่ีเกิดจากน้ําและอาหารและ
การปนเปอนของสารพิษท่ีจะทําใหเกิดผลเสียตอผูบริโภคไดบอยข้ึน เพ่ือปองกันโรคระบาดและคุมครอง
สุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยองใหไดบริโภคอาหารท่ีสะอาดและปลอดภัย จึงเห็นควร
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือกํากับดูแลการดําเนินกิจการตลาดใหถูกสุขลักษณะ
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน จึงมีความจําเปนตองตราเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง
เรื่อง การดําเนินกิจการตลาด พ.ศ. ... ข้ึน



เทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง
เรื่อง การดําเนินกิจการตลาด พ.ศ. ...

*****************
โดยท่ีเปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง วาดวยการดําเนินกิจการตลาด พ.ศ. ...
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแกไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2510 ประกอบมาตรา 35 มาตรา 37 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 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เทศบาลนครระยองโดยความเห็นชอบจาก
สภาเทศบาลนครระยอง และผูวาราชการจังหวัดระยอง จึงตราเทศบัญญัติไว ดังตอไปนี้

ขอ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง การดําเนินกิจการตลาด
พ.ศ. ...

ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลนครระยอง นับแตวันถัดจากวันท่ีไดประกาศไว
โดยเปดเผยท่ีสํานักงานเทศบาลนครระยองแลวเจ็ดวัน

ขอ 3 ในเทศบัญญัตินี้
“ตลาด” หมายความวา สถานท่ีซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคา

ประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลวหรือของเสียงาย
ท้ังนี้ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอ่ืนดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับให
ผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันท่ีกําหนด
ลักษณะของตลาด แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้

“สินคา” หมายความวา เครื่องอุปโภคบริโภค หรือสิ่งของตางๆ ท่ีวางจําหนายในตลาด
“อาหารสด” หมายความวา อาหารประเภทสัตว เชน โค กระบือ สุกร เปด ไก สัตวน้ํา

หรืออ่ืนๆท่ีชําแหละแลวหรือมีชีวิต รวมท้ังประเภท ผัก ผลไม หรืออ่ืนๆ เปนอาหารดิบ
“อาหารแปรรูป” หมายความวา อาหารสดท่ีแปรรูป ทําใหแหงหรือหมัก ดอง หรือในรูป

อ่ืนๆรวมท้ังสารปรุงแตงอาหาร เชน พริกแหง กุงแหง อาหารกระปอง อาหารแชอ่ิม กะป น้ําปลา ซอส เปนตน
“อาหารปรุงสําเร็จรูป” หมายความวา อาหารท่ีผานการทํา ประกอบ ปรุง จนสําเร็จพรอมท่ี

จะรับประทานได เชน ตม นึ่ง ทอด ยํา ยาง ฯลฯ รวมท้ังของหวานเครื่องดื่มชนิดตางๆ



“การลางตลาดตามหลักวิชาการสุขาภิบาล” หมายความวา การทําความสะอาดตัวอาคาร
แผงขายของในตลาด พ้ืน ผนัง เพดาน (ถามี) รางระบายน้ํา หองน้ํา หองสวม และบริเวณตางๆรอบอาคารให
สะอาดปราศจากสิ่งปฏิกูลมูลฝอย หยากไย ฝุนละออง  คราบสกปรกและอ่ืนๆ รวมท้ังใหมีการฆาเชื้อโรค
และกําจัดสัตวพาหะนําโรค ท้ังนี้ สารเคมีท่ีใชตองไมมีผลกระทบตอระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด

“อาคาร” หมายความว า  ตึ ก  บ าน  เรื อน โรง  ร าน  แพ คลั งสินค า  สํ านักงาน
หรือสิ่งกอสรางอยางอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได

“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่ ง ไดรับการแตงตั้ งจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

หมวด 1
บทท่ัวไป

ขอ 4 หามมิใหผูใดจัดตั้งตลาด เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน
การเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานท่ีหรือบริเวณท่ีใชเปนตลาด ภายหลังจากท่ีเจาพนักงาน

ทองถ่ินไดออกใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแลว จะกระทําไดตอเม่ือไดรับใบอนุญาตเปนหนังสือจาก
เจาพนักงานทองถ่ิน

ความในขอนี้มิใหใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ิน หรือองคกรของรัฐท่ี
ไดจัดตั้งตลาดข้ึนตามอํานาจหนาท่ี แตในการดําเนินการกิจการตลาดจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาต
ตามความในขออ่ืนแหงเทศบัญญัติเทศบาลนครระยองและใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเปน
หนังสือใหผูจัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได

ผังข้ันตอนการอนุญาตและแบบฟอรมเก่ียวกับการทะเบียนและการอนุญาต เปนไปตาม
รายละเอียดแนบทายเทศบัญญัตินี้

หมวด 2
ลักษณะตลาด

ขอ 5 ตลาดแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้
(1) ตลาดประเภทท่ี 1 ไดแก ตลาดท่ีมีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการเปนการประจํา

หรืออยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้งและมีลักษณะตามท่ีกําหนดไวในสวนท่ี 1
(2) ตลาดประเภทท่ี 2 ไดแก ตลาดท่ีไมมีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการเปนประจําหรือ

อยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้งและมีลักษณะตามท่ีกําหนดไวในสวนท่ี 2

สวนท่ี 1
ตลาดประเภทท่ี 1

ขอ 6 ตลาดประเภทท่ี 1 ตองมีสวนประกอบของสถานท่ีและสิ่งปลูกสราง คือ อาคารสิ่งปลูก
สรางสําหรับผูขายของ ท่ีขนถายสินคา หองสวม และท่ีถายปสสาวะ อางลางมือ ท่ีรวบรวมหรือรองรับมูลฝอย
และท่ีจอดยานพาหนะ ตามท่ีกําหนดไวในสวนนี้

ตลาด



ขอ 7 อาคารสิ่งปลูกสรางสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ
ดังตอไปนี้

(1) มีถนนรอบอาคารตลาดกวางไมนอยกวา 4 เมตร และมีทางเขาออกบริเวณตลาดอยาง
นอยหนึ่งทางท่ีกวางไมนอยกวา 4 เมตร อยางนอยหนึ่งทาง

(2) ตัวอาคารตองทําดวยวัสดุถาวร ม่ันคงและแข็งแรง
(3) หลังคาตองสรางดวยวัสดุทนไฟ แข็งแรง และทนทาน ความสูงของหลังคาตองมี

ความเหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น
(4) พ้ืนตองทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบรอย ทําความสะอาดงาย ไมมีน้ําขังและไมลื่น
(5) ทางเดินภายในอาคารสําหรับผูซื้อตองมีความกวางไมนอยกวาสองเมตร
(6) ประตู เครื่องก้ัน หรือสิ่งกีดขวางทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง และสามารถปองกันสัตว

ตางๆมิใหเขาไปในตลาด
(7) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไมใหเกิดกลิ่นเหม็นอับ
(8) ความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 200 ลักซ
(9) แผงขายสินคาทําดวยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียงและทําความสะอาดงาย มีพ้ืนท่ี

แผงไมนอยกวา 1.5 ตารางเมตร สูงจากพ้ืนไมนอยกวา 60 เซนติเมตร และมีทางเขาออกแผงของผูขายได
โดยสะดวก มีท่ีนั่งสําหรับผูขายของไวโดยเฉพาะแยกตางหากจากแผง

(10) จัดใหมีน้ําประปาหรือน้ําสะอาดแบบระบบทออยางเพียงพอสําหรับลางสินคา
หรือลางมือ ท้ังนี้ ตองวางทอใหมีลักษณะท่ีปลอดภัย ไมเกิดการปนเปอนจากน้ําโสโครก ไมติดหรือทับกับทอ
ระบายน้ําเสียหรือสิ่งปฏิกูล โดย

(ก) มีท่ีลางอาหารสดอยางนอย 1 จุด และในแตละจุดจะตองมีกอกน้ําไมนอยกวา 3 กอก
กรณีท่ีมีแผงจําหนายอาหารสด ตั้งแต 30 แผงข้ึนไป ตองจัดใหมีท่ีลางอาหารสด 1 จุด ตอจํานวนแผง
จําหนายอาหารสดทุก 30 แผง เศษของ 30 แผง ถาเกิน 15 แผง ใหถือเปน 30 แผง

(ข) มีกอกน้ําประจําแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ และแผงจําหนายอาหาร
ประเภทปรุงสําเร็จ

(ค) มีท่ีเก็บสํารองน้ําในปริมาณเพียงพอและสะดวกตอการใช กรณีท่ีแผงจําหนายอาหารสด
ตั้งแต 50 แผงข้ึนไป ตองจัดใหมีน้ําสํารองอยางนอย 5 ลูกบาศกเมตรตอจํานวนแผงจําหนายอาหารสดทุก
100 แผง เศษของ 100 แผง ถาเกิน 50 แผง ใหถือเปน 100 แผง

(11) มีระบบบําบัดน้ําเสียหรือท้ิง และทางระบายน้ําท้ิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคาร ท้ังนี้ ใหมีตะแกรงดักมูลฝอยและบอดักไขมันดวย

(12) การติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัยตองเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ความใน (1) และ (5) มิใหใชบังคับกับตลาดท่ีจัดตั้งข้ึนกอนวันท่ีกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4

(พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใชบังคับและมีขอจํากัดเรื่องพ้ืนท่ี
ซึ่งไมอาจจัดใหมีถนนรอบอาคารตลาด ทางเขาออกบริเวณตลาด และทางเดินภายในอาคารตามท่ีกําหนดไว

ขอ 8 ท่ีขนถายสินคาตองจัดใหมีบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ และมีพ้ืนท่ีเพียงพอสําหรับ
การขนถายสินคาในแตละวันและสะดวกตอการขนถายสินคาและการรักษาความสะอาด

ตลาด



ความในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับกับตลาดท่ีจัดตั้งข้ึนกอนวันท่ีกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4
(พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใชบังคับและมีขอจํากัดเรื่องพ้ืนท่ี
ซึ่งไมอาจจัดใหมีท่ีขนถายสินคาตามท่ีกําหนดได

ขอ 9 ตองจัดใหมีหองสวม ท่ีปสสาวะ และอางลางมือตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดใน
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร และตั้งอยูในท่ีเหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีท่ีอยูในตลาดตอง
แยกเปนสัดสวนโดยเฉพาะ มีผนังก้ันโดยไมใหมีประตูเปดสูบริเวณจําหนายอาหารโดยตรง และจะตองจัดใหมี
กระดาษชําระหรือน้ําสําหรับชําระใหเพียงพอสําหรับหองสวมทุกหอง รวมท้ังจัดใหมีการทําความสะอาดเปน
ประจําทุกวัน

ขอ 10 ตองจัดใหมีท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย ตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคาร ตั้งอยูนอกตัวอาคารตลาดและอยูในพ้ืนท่ีท่ีรถเก็บขนมูลฝอยเขาออกไดสะดวก มีการปกปด
และปองกันไมใหสัตวเขาไปคุยเข่ีย ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
เห็นชอบวาเหมาะสมกับตลาดนั้น

ขอ 11 ท่ีจอดรถตองจัดใหมีท่ีจอดรถตามความเหมาะสมท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด

สวนท่ี 2
ตลาดประเภทท่ี 2

ขอ 12 ตลาดประเภทท่ี 2 ตองจัดใหมีสถานท่ีสําหรับผูขายของ หองสวม ท่ีปสสาวะ
อางลางมือ และท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับขยะมูลฝอย ตามท่ีกําหนดไวในสวนนี้

ขอ 13 สถานท่ีสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(1) ทางเดินในตลาดกวางไมนอยกวา 2 เมตร
(2) บริเวณสําหรับผูขายของประเภทอาหารสดตองจัดใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะ โดยมี

ลักษณะเปนพ้ืนเรียบ แข็งแรง ไมลื่น สามารถลางทําความสะอาดงายและไมมีน้ําขัง เชน พ้ืนคอนกรีต พ้ืนท่ีปู
ดวยคอนกรีตสําเร็จหรือพ้ืนลาดดวยยางแอสฟลต

แผงจําหนายสินคาประเภทอาหารทําดวยวัสดุแข็งแรงท่ีมีผิวเรียบ ทําความสะอาดงาย
มีความสูงจากพ้ืนไมนอยกวา 60 เซนติเมตร และอาจเปนแบบพับเก็บได

(3) น้ําประปาหรือน้ําท่ีสะอาดอยางเพียงพอ และจัดใหมีท่ีลางทําความสะอาดอาหารและ
ภาชนะในบริเวณแผงจําหนายอาหารสด แผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละและแผงจําหนายอาหาร
ประเภทปรุงสําเร็จ

(4) ทางระบายน้ําจากจุดท่ีลาง โดยเปนรางแบบเปดทําดวยวัสดุท่ีมีผิวเรียบมีความลาดเอียง
ใหสามารถระบายน้ําไดสะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยกอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ํา
สาธารณะ และไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชนขางเคียง ในกรณีจําเปนเจาพนักงานทองถ่ินโดย
คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขอาจกําหนดใหจัดใหมีบอดักไขมันหรือบอพักน้ําเสีย กอนระบายน้ําออก
สูทอระบายน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะก็ได

(5) กรณีท่ีมีโครงสรางเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผาใบ เต็นท รม หรือสิ่งอ่ืนใดใน
ลักษณะเดียวกัน ตองอยูในสภาพท่ีม่ันคงแข็งแรง

ตลาด



ขอ 14 ตองจัดใหมีหองสวม ท่ีปสสาวะ และอางลางมือตามจํานวน และหลักเกณฑดาน
สุขลักษณะท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยูในท่ีเหมาะสม
นอกสถานท่ีขายของ เวนแตจะจัดใหมีสวมเคลื่อนท่ี สวมสาธารณะ สวมเอกชน หรือสวมของหนวยงาน
ราชการท่ีไดรับอนุญาตใหใชอยูในบริเวณใกลเคียง ท้ังนี้ ใหมีระยะหางจากตลาดไมเกิน 50 เมตร

ขอ 15 ตองจัดใหมีท่ีรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยอยางเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณมูลฝอย
ในแตละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด โดยคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข

ขอ 16 เม่ือผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี 2 ไดดําเนินกิจการตอเนื่องกันเปน
ระยะเวลาหนึ่งแลว ถาเจาพนักงานทองถ่ินเห็นวาตลาดประเภทท่ี 2 นั้น มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเปนตลาด
ประเภทท่ี 1 ไดใหเจาพนักงานทองถ่ินและผูรับใบอนุญาตรวมกันพิจารณากําหนดแผนการพัฒนาปรับปรุง
ตลาดประเภทท่ี 2 ใหเปนตลาดประเภทท่ี 1 ตามกฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551
ตามระยะเวลาและข้ันตอนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด

หมวด 3
การดําเนินกิจการตลาด

ขอ 17 การจัดวางสินคาในตลาดแตละประเภท ตองจัดใหเปนหมวดหมูและไมปะปนกันเพ่ือ
สะดวกในการดูแลความสะอาดและปองกันการปนเปอนในอาหาร

ขอ 18 การเปดและปดตลาด ตองเปนไปตามเวลาท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด
ขอ 19 ผูรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทท่ี 1 ตองปฏิบัติ เ ก่ียวกับการดูแลรักษา

ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในตลาดใหถูกตองตามสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(1) บํารุงรักษาโครงสรางตางๆ ของตลาดใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดีตลอดเวลา เชน

ตัวอาคาร พ้ืน ฝา เพดาน แผงจําหนายสินคา ระบบบําบัดน้ําเสียหรือท้ิง และทางระบายน้ําตางๆ เชน สายไฟ
หลอดไฟ พัดลม ทอน้ําประปา และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ

(2) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย
บอดักไขมัน ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําท้ิง และทางระบายน้ํา มิใหมีกลิ่นเหม็นเปนประจําทุกวัน และดูแลท่ีเก็บ
รวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ

(3) ดูแลหองสวม ท่ีปสสาวะ และอางลางมือ ใหอยูในสภาพท่ีสะอาด ใชการไดดีและเปดให
ใชตลอดเวลาท่ีเปดตลาด

(4) จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหนายอาหารสด
และแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ และมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอยางนอย
เดือนละ 1 ครั้ง

ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดตอ เจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุขอาจแจงใหมีการลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกวาเดือนละ 1 ครั้งก็ได

(5) จัดใหมีการกําจัดสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนําโรคภายในบริเวณตลาดอยางนอยเดือนละ
1 ครั้ง

ตลาด



(6) ดูแลแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ มิใหปลอยน้ําหรือของเหลวไหลจาก
แผงลงสูพ้ืนตลาด และจัดใหมีทางระบายน้ําหรือของเหลวลงสูทางระบายน้ําหลักของตลาด

ขอ 20 ผู รับใบอนุญาตใหจัดตั้ งตลาดประเภทท่ี 2 ตองรับผิดชอบดูแลเ ก่ียวกับ
การบํารุงรักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในตลาดใหถูกสุขลักษณะ
ดังตอไปนี้

(1) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย
รวมท้ังกรณีท่ีมีบอดักไขมัน บอพักน้ําเสีย และทางระบายน้ํา มิใหมีกลิ่นเหม็นเปนประจําทุกวัน และดูแลท่ีเก็บ
รวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะเสมอ

(2) ดูแลหองสวม ท่ีปสสาวะ และอางลางมือใหอยูในสภาพท่ีสะอาด ใชการไดดีและเปดใหใช
ตลอดเวลาท่ีเปดตลาด

(3) จัดใหมีการลางทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผงจําหนายอาหารสด
และแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตวชําแหละ ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดตอใหดําเนินการลางตลาด
ตามหลักการสุขาภิบาล ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขแจงใหปฏิบัติ

(4) จัดใหมีการปองกันไมใหน้ําหรือของเหลวไหลจากแผงจําหนายอาหารประเภทเนื้อสัตว
ชําแหละลงสูพ้ืนตลาด

ขอ 21 เพ่ือประโยชนในการปองกันเหตุรําคาญ มลพิษท่ีเปนอันตราย หรือการระบาด
ของโรคติดตอ ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาดประเภทท่ี 1 หรือตลาดประเภทท่ี 2 ตองไมกระทําการ
และควบคุมดูแลมิใหผูใดกระทําการ ดังตอไปนี้

(1) จําหนายอาหารท่ีไมสะอาดหรือไมปลอดภัยตามกฎหมายวาดวยอาหารในตลาด
(2) นําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด เวนแตสัตวท่ีนําไปขังไวในท่ีขังสัตวเพ่ือจําหนาย
(3) หามมิใหผูใดนําเนื้อหรือซากสัตวท่ีฆาและชําแหละโดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงาน

เจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 ไมผานการตรวจโรค การตรวจ
เนื้อสัตวหลังฆาจากเจาพนักงานตรวจโรคสัตว และไมไดฆาและชําแหละในโรงฆาสัตวท่ีไดรับการรับรอง
มาตรฐานจากกรมปศุสัตว เขามาจําหนายในตลาดโดยเด็ดขาด

(4) ฆาหรือชําแหละสัตวใหญ เชน โค กระบือ แพะ แกะ หรือสุกรในตลาด รวมท้ังฆาหรือ
ชําแหละสัตวปกในกรณีท่ีเกิดการระบาดของโรคไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตวในทองท่ีนั้น

(5) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนทําใหสถานท่ีสกปรก รกรุงรังเปนเหตุ
รําคาญเกิดมลพิษท่ีเปนอันตราย หรือเปนท่ีเพาะพันธุสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนําโรค

(6) ถายเทหรือท้ิงมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในท่ีอ่ืนใด นอกจากท่ีซึ่งจัดไวสําหรับรองรับมูลฝอย
หรือสิ่งปฏิกูล

(7) ทําใหน้ําใชในตลาดเกิดความสกปรกจนเปนเหตุใหเปนหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(8) กอหรือจุดไฟไวในลักษณะซึ่งอาจเปนท่ีเดือดรอนหรือเกิดอันตรายแกผูอ่ืน
(9) ใชตลาดเปนท่ีพักอาศัย หรือเปนท่ีพักคางคืน
(10) กระทําการอ่ืนใดท่ีอาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ มลพิษท่ีเปนอันตรายหรือการระบาดของ

โรคติดตอ เชน เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น

ตลาด



หมวด 4
ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด

ขอ 22 ผูขายของและผูชวยขายของในตลาด ตองปฏิบัติและใหความรวมมือกับผูรับ
ใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาด เจาพนักงานทองถ่ินและเจาพนักงานสาธารณสุขในเรื่องดังตอไปนี้

(1) การจัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาด
(2) การจัดหมวดหมูสินคา
(3) การดูแลความสะอาดแผงจําหนายสินคาของตน
(4) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับท่ีเหมาะสม
(5) การลางตลาด
(6) การเขารับการฝกอบรมดานสุขาภิบาลอาหารและอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑท่ีเจาพนักงาน

ทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(7) การตรวจสุขภาพตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข
ขอ 23 ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติเก่ียวกับสินคาและแผงจําหนาย

สินคา ดังตอไปนี้
(1) ใหวางสินคาบนแผงจําหนายสินคาหรือขอบเขตท่ีกําหนด โดยหามวางสินคาล้ําแผง

จําหนายสินคา หรือขอบเขตท่ีกําหนด และหามวางสินคาสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือสงผลกระทบตอระบบการ
ระบายอากาศและแสงสวาง ท้ังนี้ ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

(2) หามวางสินคาประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินคาประเภทอาหาร
(3) ใหวางสินคาประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณในขอบเขตท่ีกําหนดโดยสูง

จากพ้ืนตลาดไมนอยกวา 60 เซนติเมตร
(4) หามเก็บสินคาประเภทอาหารไวใตแผงจําหนายสินคา เวนแตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปด

สนิทตามกฎหมายวาดวยอาหาร หรืออาหารท่ีมีการปองกันการเนาเสียและปกปดมิดชิด ท้ังนี้ ตองมีการรักษา
ความสะอาดและปองกันสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนําโรค

(5) ไมใชแสงหรือวัสดุอ่ืนใดท่ีทําใหผูบริโภคมองเห็นอาหารตางไปจากสภาพท่ีเปนจริง
(6) หามตอเติมแผงจําหนายสินคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินโดย

คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ 24 ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองมีสุขอนามัยสวนบุคคล ดังตอไปนี้
(1) มีสุขภาพรางกายแข็งแรงไมเปนโรคติดตอ ไมเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจหรือไมเปนพาหะนํา

โรคติดตอ เชน อหิวาตกโรค ไขรากสาดนอย บิด ไขสุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนใน
ระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม โรคผิวหนังท่ีนารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ
ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตว และโรคตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของ
เจาพนักงานสาธารณสุข

(2) ในระหวางการขายตองแตงกายสุภาพ สะอาด เรียบรอย หรือตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน
กําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

ตลาด



(3) ในระหวางขายสินคาประเภทอาหารตองปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยสวนบุคคล เชน ไมไอ
หรือจามรดอาหาร ไมใชมือหยิบอาหารท่ีพรอมรับประทานโดยตรง ลางมือใหสะอาดกอนหยิบหรือจับอาหาร
ไมสูบบุหรี่หรือดื่มสุรา ท้ังนี้ ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

ขอ 25 ผูขายของและผูชวยขายของในตลาดตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะในการจําหนาย ทํา
ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใช และของใชตางๆ ดังตอไปนี้

(1) อาหารท่ีขายตองสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย
อาหาร

(2) อาหารสดเฉพาะสัตว เนื้อสัตว และอาหารทะเล ตองเก็บรักษาในอุณหภูมิไมเกิน
5 องศาเซลเซียส ในตูเย็นหรือแชน้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ

(3) การจําหนายอาหารประเภทปรุงสําเร็จตองใชเครื่องมือ ภาชนะท่ีสะอาด และตองมี
อุปกรณปกปดอาหารเพ่ือปองกันการปนเปอน และรักษาอุปกรณปกปดอาหารนั้นใหสะอาด และใชการไดดี
อยูเสมอ

(4) ในกรณีท่ีเปนแผงจําหนายอาหาร ซึ่งมีการทํา ประกอบ และปรุงอาหารตองจัดสถานท่ีไว
ใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะเพ่ือการนั้น และตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร

(5) เครื่องมือ เครื่องใช และภาชนะอุปกรณท่ีใช เชน เขียง เครื่องขูดมะพราว จาน ชาม ชอน
และสอม ตะเกียบ และแกวน้ํา ตองสะอาดและปลอดภัย มีการลางทําความสะอาดและจัดเก็บท่ีถูกตอง

หมวด 5
การควบคุมกิจการตลาดของเอกชน

และตลาดของกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่นหรือองคการของรัฐ
ขอ 26 เม่ือมีกรณีอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ เกิดข้ึนในตลาดของเอกชนหรือตลาดของ

กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ิน หรือองคกรของรัฐ ใหถือเปนกรณีท่ีเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวา
จะเกิดความเสียหายรายแรงตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน ซึ่งจําเปนตองมี
การแกไขโดยเรงดวนตามบทบัญญัติมาตรา 8 และมาตรา 46 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535

(1) ผลตรวจวิเคราะหทางจุลินทรียจากการเก็บตัวอยางอาหาร ตัวอยางพ้ืนผิวภาชนะ
อุปกรณหรือจากมือผูขายอาหารในตลาด พบวามีเชื้อจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรคไดหรือมีเชื้อจุลินทรียท่ีเปนตัว
บงชี้ในปริมาณท่ีเกินกวาเกณฑมาตรฐานท่ีกรมวิทยาศาสตรการแพทยกําหนด

(2) มีปริมาณสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนําโรค เชน หนู แมลงวัน หรือแมลงสาบ เกินกวา
เกณฑท่ีกําหนด โดยวิธีการตรวจวัดตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

(3) ตลาดเปนแหลงแพรระบาดของโรคติดตอ เชน อหิวาตกโรค ไขรากสาดนอย บิด ไขสุกใส
คางทูม หัด วัณโรค ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไขหวัดใหญ รวมถึงไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตว และโรคอ่ืนท่ี
ตองแจงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยโรคติดตอ โดยพบวาผูขายของ
หรือผูชวยขายของในตลาดเปนโรคติดตอหรือพบผูปวยเปนโรคติดตอ ซึ่งยืนยันวาบริโภคอาหารหรือไดรับเชื้อ
โรคมาจากตลาดนั้น หรือตรวจพบเชื้อโรค ซึ่งทําใหเกิดการระบาดของโรคในสินคาท่ีจําหนายในตลาดนั้น

ตลาด



(4) ถังเกรอะหรือถังบําบัดสิ่งปฏิกูลเกิดการรั่วไหลออกมาสูสิ่งแวดลอมจนอาจเปนแหลง
แพรกระจายของเชื้อโรคหรือแหลงเพาะพันธุของสัตวหรือแมลงท่ีเปนพาหะนําโรค

ขอ 27 หามมิใหเจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตใหผูใดดําเนินกิจการตลาดในท่ีหรือทาง
สาธารณะ เวนแตจะเปนการดําเนินการของราชการทองถ่ินเองท่ีไมกอผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ

ในการพิจารณาอนุญาตใหประกอบกิจการตลาดของเอกชน เม่ือผูขออนุญาตไดยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตพรอมเอกสารหลักฐานตามท่ีราชการสวนทองถ่ินกําหนดในขอกําหนดของทองถ่ินถูกตองครบถวน
แลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินมอบหมายใหเจาพนักงานสาธารณสุข หรือจะแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
สุขลักษณะของตลาดเพ่ือพิจารณาตรวจและเสนอความเห็นเก่ียวกับการอนุญาตหรือไมอนุญาตก็ได ท้ังนี้กอน
จะมีคําสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาตตองใหผูขออนุญาตหรือผูท่ีจะไดรับผลกระทบจากการออกคําสั่งมีโอกาสท่ีจะ
ไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตน และในการออกคําสั่ง
ดังกลาวตองจัดใหมีเหตุผลไวดวย

หมวด 6
การอนุญาต

ขอ 28 ผูใดประสงคจะจัดตั้งตลาดจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทาย
เทศบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ
(3) อ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลนครระยอง ประกาศกําหนด
ขอ 29 เม่ือไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถ่ิน

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตาม
หลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเทศบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ินรวบรวมความไมถูกตองหรือ
ความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณี
จําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณ
ใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ

เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล
ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนด
ในเทศบัญญัตินี้

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไม
อนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตาม
วรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี

ขอ 30 ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง
การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวา
สละสิทธิ์

ตลาด



ขอ 31 บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามเทศบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต
และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของเทศบาลนครระยอง เทานั้น

การขอตอใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด

ขอ 32 ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็น
ไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ

ขอ 33 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดตามแบบ
ท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้

การรอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขดังตอไปนี้

(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูยื่น คําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ิน
ประกอบดวย

(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
นําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย

ขอ 34 ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง
ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับ
การประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาต
ไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน

ขอ 35 เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏวาผูรับ
ใบอนุญาต

(1) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(2) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข

พ.ศ.2535
(3) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวใน
ใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอ
สภาวะความเปนอยูท่ีไมเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ตลาด



ขอ 36 คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทาง
ไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับ
ใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาท่ีคําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง
แลวแตกรณี

ขอ 37 ใหใชแบบพิมพตางๆ ตามท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ ดังตอไปนี้
(1) คําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ใหใชแบบ ตล.1
(2) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดใหใชแบบ ตล.2
(3) คําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดใหใชแบบ ตล.3
(4) คําขออนุญาตการตางๆใหใชแบบ ตล.4
ขอ 38 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูก

เพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ 39 ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในเขตอํานาจของ
เทศบาลนครระยอง ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได

หมวด 7
คาธรรมเนียมและคาปรับ

ขอ 40 ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ตามอัตราท่ีกําหนดไว
ทายเทศบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาต สําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาต
สิ้นอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียม
ภายในเวลาท่ีกําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ เวนแตผูไดรับ
ใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนัน้กอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป

ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกัน
เกินกวาสองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสีย
คาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน

ขอ 41 บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของเทศบาลนคร
ระยอง

หมวด 8
บทกําหนดโทษ

ขอ 42 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบท
กําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ตลาด



ขอ 43 ใหนายกเทศมนตรีนครระยองเปนผูรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออก
ประกาศ คําสั่ง เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันท่ี        เดือน พ.ศ. ...

(ลงชื่อ)
(นายวรวิทย  ศุภโชคชัย)

นายกเทศมนตรีนครระยอง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
( )

ผูวาราชการจังหวัดระยอง

ตลาด



บัญชีอัตราคาธรรมเนียม
ทายเทศบัญญัติ เทศบาลนครระยอง
เรื่องการดําเนินกิจการตลาด พ.ศ. ...

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม
(บาท/ป)

1. ตลาดประเภทท่ี 1 ฉบับละ 2,000

2. ตลาดประเภทท่ี 2 ฉบับละ 1,500

ตลาด



เลขท่ีรับ................../.......................... แบบ ตล.1
คําขอเลขท่ี............./..........................

คําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

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

ขาพเจา..................................................................อายุ.................ป สัญชาต.ิ.............................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน.......................................................อยูบานเลขท่ี................................................
หมูท่ี....................ตรอก/ซอย...................ถนน....................................แขวง/ตําบล..................................................
เขต/อําเภอ............................จังหวัด...............................รหสัไปรษณีย.......................โทรศัพท...............................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

( ) ตลาดประเภทท่ี 1 (ตลาดท่ีมีโครงสรางอาคาร) โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ...............ตารางเมตร
( ) ตลาดประเภทท่ี 2 (ตลาดท่ีไมมีโครงสรางอาคาร) โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ............ตารางเมตร

พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้ คือ
(1) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(2) สําเนาทะเบียนบาน
(3) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ
(4) แผนผัง แบบกอสราง และรายการปลูกสรางของตลาด
(5) ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย
(6) อ่ืนๆ...........................................................
ขอรับรองวาขอความท่ีใหไวเปนความจริงทุกประการ

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

ความเห็นเจาหนาท่ี
ตรวจแลวถูกตอง
ควรดําเนินการให
……………………….

คําสั่งนายกเทศมนตรีนครระยอง
......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)..........................................เจาหนาท่ี (ลงชื่อ)........................................นายกเทศมนตรี
(.....................................)                                           (.......................................)

เจาพนักงานทองถ่ินเทศบาลนครระยอง



ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด

อนุญาตให.............................................................................................................อายุ..............ป
สัญชาติ.........................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน......................................................................................
อยูบานเลขท่ี......................หมูท่ี.............ตรอก/ซอย......................................ถนน...................................................
ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย...................
โทรศัพท....................................

1) ประกอบกิจการตลาดประเภทท่ี............โดยใชชื่อสถานประกอบการวา....................................
ตั้งอยูเลขท่ี..............หมูท่ี................ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต.................................................
มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการตลาด..................................ตารางเมตร
ท้ังนี้ไดเสียคาธรรมเนียม..................................บาท (..................................................................................................)
ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี......................เลขท่ี.................ลงวันท่ี................เดือน...................................พ.ศ..........................

2) ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ตอไปนี้
2.1) ตองปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลนครระยองวาดวยตลาด
2.2) ....................................................................................................................................
2.3) ....................................................................................................................................

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชได ถึงวันท่ี .............เดือน..............................พ.ศ.............................

ออกให ณ วันท่ี..............เดือน........................พ.ศ...........................

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

ตําแหนง.....................................................เจาพนักงานทองถ่ิน

คําขอเลขท่ี
.................../.................

แบบ ตล.2



แบบ ตล.3
คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด

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

ขาพเจา....................................................................................................................อายุ.............ป
สัญชาติ...........................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน......................................................................................
อยูบานเลขท่ี...........................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย......................................ถนน..............................................
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ................................................จังหวัด.................................................
รหัสไปรษณีย........................................โทรศัพท..............................................

ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดประเภทท่ี..................ตอเจาพนักงานทองถ่ิน
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้ คือ

(1) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(2) สําเนาทะเบียนบาน
(3) ใบอนุญาตเดิม
(4) ใบเสร็จคาธรรมเนียมเก็บ ขน ขยะมูลฝอย
(5) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ
(6) อ่ืน ๆ ระบ.ุ..........................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ

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

คําขอเลขท่ี
.................../.................



แบบ ตล.4
คําขออนุญาตการตางๆท่ีเกี่ยวกับการประกอบกิจการตลาด

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

ขาพเจา......................................................................................................................อายุ..............ป
สัญชาติ.......................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน............................................................................................
อยูบานเลขท่ี.....................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย........................................ถนน...............................................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.....................................................
รหัสไปรษณีย..................................โทรศัพท..........................................
ประกอบกิจการตลาดประเภทท่ี................โดยใชชื่อสถานประกอบการวา...................................................................
ตั้งอยู เลขท่ี...............หมูท่ี.............ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต..........................จังหวัด.........................
รหัสไปรษณีย...............................โทรศัพท..................................
มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการตลาด..................................ตารางเมตร
ท้ังนี้ ไดเสียคาธรรมเนียม..................................บาท (..................................................................................................)
ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...........................เลขท่ี...................ลงวันท่ี............เดือน........................พ.ศ.............................

ขอยื่นคําขอตอนายกเทศมนตรีนครระยอง ดวยขาพเจามีความประสงค
........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ

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

คําขอเลขท่ี
.................../.................



แผนผังแสดงท่ีตั้งตลาดพอสังเขป
(ประกอบคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ตล.1)

ของ...................................................................................................................................................
ตลาดตั้งอยูท่ี.......................หมูท่ี............ถนน............................ตําบล...................................อําเภอ...........................
จังหวัด.....................................เบอรโทรศัพท...........................................

(ลงชื่อ).............................................................เจาหนาท่ี/ผูตรวจคําขอ
(............................................................)



เทศบัญญัติ เทศบาลนครระยอง
เรื่อง

การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ. ...

เทศบาลนครระยอง
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

(ราง)



บันทึกหลกัการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญตัิ เทศบาลนครระยอง

เร่ือง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ...
********************

หลักการ
เพ่ือใหมีเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. ...

เหตุผล
เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง เรื่อง การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ

พ.ศ.2540 ซึ่งเปนเทศบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติเก่ียวกับการควบคุมและกํากับดูแลในดานการจําหนายสินคา
ในท่ีหรือทางสาธารณะ ไดใชบังคับมานานแลว ไมทันตอสภาพความเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนา
ของสังคม ดังนั้น เพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพของสังคมปจจุบัน เพ่ือประโยชนของประชาชนและ
การควบคุมการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครระยอง ซึ่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 บัญญัติใหกระทําไดโดยการตราเปนเทศบัญญัติ จึงจําเปนตองตราเทศบัญญัติ
เทศบาลนครระยอง เรื่อง การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ.... ข้ึน



เทศบัญญตัิ เทศบาลนครระยอง
เร่ือง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ...

******************************
โดยท่ีเปนการสมควรตราเทศบัญญัติวาดวยการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2510ประกอบมาตรา
42 มาตรา 43 มาตรา 54 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 และมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
พ.ศ.2535 อันมีกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา
26 ประกอบมาตรา 28 มาตรา 33 มาตรา 37 มาตรา 38 และมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เทศบาลนครระยอง
โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครระยองและผูวาราชการจังหวัดระยอง จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว
ดังตอไปนี้

ขอ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติ เทศบาลนครระยอง เรื่อง การจําหนายสินคาในท่ีหรือทาง
สาธารณะ พ.ศ. ...”

ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ีไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ ท่ีสํานักงานเทศบาลนคร
ระยองแลวเจ็ดวัน

ขอ 3 นับแตวันท่ีเทศบัญญัตินี้ใชบังคับ บรรดาขอบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีได
ตราไวแลวในเทศบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน

ขอ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีนครระยอง
“ผูซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน

ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ินเพ่ือใหปฏิบัติการตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535

“สินคา” หมายความวา สิ่งของท่ีซื้อขายกันได
“อาหาร” หมายความวา ของกินหรือเครื่องคํ้าจุนชีวิต ไดแก

ก. วัตถุทุกชนิดท่ีคนกิน ดื่ม แตไมรวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท หรือยาเสพติด
ใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวแตกรณี

การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ



ข. วัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร
สีและเครื่องปรุงแตงกลิ่นรส

“ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานท่ีหรือทาง ซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชนสามารถ
ใชประโยชนหรือใชสัญจรได

“การวางขายประจําท่ี” หมายความวา การจัดวางสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะในลักษณะจัดวาง
สินคาท่ีใดท่ีหนึ่งเปนปกติ

“เรขาย” หมายความวา การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ โดยมิไดจัดวางอยูในท่ีใดท่ีหนึ่ง
เปนปกติไมวาจะเปนทางบกหรือทางน้ํา

ขอ 5 ใหนายกเทศมนตรีนครระยองมีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออก
ระเบียบประกาศขอบังคับหรือคําสั่ง เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามบทบัญญัตินี้

หมวดท่ี 1
บทท่ัวไป

ขอ 6 หามมิใหผูใดจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยลักษณะวิธีการ
จัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ หรือเรขาย เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน

ขอ 7 เพ่ือประโยชนของประชาชนท่ัวไป และเพ่ือประโยชนในการควบคุมการจําหนายสินคาในท่ีหรือ
ทางสาธารณะ เจาพนักงานทองถ่ินดวยความเห็นชอบจากเจาพนักงานจราจรมีอํานาจออกประกาศ ดังนี้

(1) กําหนดบริเวณท่ี หรือทางสาธารณะ หรือสวนหนึ่งสวนใดของพ้ืนท่ีดังกลาวใหเปนเขต
หามจําหนายหรือซื้อสินคาเด็ดขาด หรือเปนเขตผอนผันใหจําหนาย หรือซื้อสินคาตามเงื่อนไขท่ีกําหนด

(2) กําหนดบริเวณท่ี หรือทางสาธารณะ หรือสวนหนึ่งสวนใดของพ้ืนท่ีดังกลาวใหเปนเขต
หามจําหนายสินคาบางชนิดหรือบางประเภท หรือเปนเขตหามจําหนายสินคาตามกําหนดเวลา หรือเขตหาม
จําหนายสินคาโดยวิธีการจําหนายในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การจําหนายสินคาในบริเวณนั้น

การดําเนินการตาม (1) และ (2) เจาพนักงานทองถ่ินตองประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ
สํานักงานเทศบาลนครระยอง และบริเวณท่ีกําหนดเปนเขตตาม (1) และ (2) แลวแตกรณี และตองกําหนดวัน
เวลา ท่ีจะเริ่มบังคับตามประกาศนั้นไมนอยกวา 7 วัน นับแตวันประกาศ

ขอ 8 การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ มี 2 ลักษณะ คือ
(1) การจําหนายสินคาโดยการวางขายประจําท่ี
(2) การจําหนายสินคาโดยการเรขาย

ขอ 9 การจําหนายสินคาโดยการวางขายประจําท่ี แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
(1) การจําหนายสินคาโดยการวางขายประจําท่ีถาวร
(2) การจําหนายสินคาโดยการวางขายประจําท่ีชั่วคราว เชน ในงานเทศกาลตางๆ หรืองาน

นักขัตฤกษ หรือตามท่ีเทศบาลนครระยองกําหนด

การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ



หมวดท่ี 2
ลักษณะของการจําหนาย

สวนท่ี 1 หลักเกณฑท่ัวไปในการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ

ขอ 10 ผูไดรับอนุญาตใหจําหนายสินคาในลักษณะวางขายประจําท่ี และโดยการเรขาย มีหนาท่ีตอง
ปฏิบัติ ดังนี้

1) จําหนายสินคาตามประเภท หรือชนิดท่ีระบุไวในใบอนุญาต
2) ไมถาย เท ท้ิงมูลฝอยลงในท่ีหรือทางสาธารณะท่ีมิไดจัดไวสําหรับรองรับมูลฝอย
3) จําหนายสินคาในวัน และเวลาท่ีเทศบาลกําหนด
4) ไมใชเครื่องขยายเสียง วิทยุ หรือกระทําโดยวิธีการอ่ืนใดท่ีกอเหตุรําคาญแกผูอ่ืน
5) ผูไดรับอนุญาต ตองใหความรวมมือในการปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถ่ิน

หรือเจาพนักงานสาธารณสุข หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน
6) ตองใหความรวมมือ และเขารวมการอบรมดานสุขาภิบาลดานอาหารตามท่ีหนวยงานราชการ

หรือสวนราชการทองถ่ินกําหนด หรือแจงไปสําหรับผูจําหนายอาหารและผูสัมผัสอาหารทุกคน
7) ผูไดรับอนุญาตเรขาย หามหยุดเพ่ือขายสินคาบนถนนท่ีเปนการกีดขวางการจราจร ซึ่งอาจ

กอใหเกิดอันตรายกับผูซื้อ หรืออาจเปนอันตรายตอบุคคลอ่ืน หรืออาจทําใหเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรของ
ประชาชน และหามเทหรือท้ิงขยะในท่ีสาธารณะ หรือทางสาธารณะ

8) ผูจําหนายสินคาประเภทอาหารท่ีตองใชน้ํามันทอด หามใชน้ํามันทอดซ้ําโดยเด็ดขาด
9) อ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลนครระยองประกาศกําหนดไว

สวนท่ี 2 หลักเกณฑสําหรับการจําหนายสินคาโดยการวางขายประจําท่ี

ขอ 11 ผูไดรับอนุญาตใหจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะประเภทสินคาท่ัวไป ผูจําหนายและ
ผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

1) แตงกายสะอาดและสุภาพเรียบรอย
2) ใหจัดวางสินคาท่ีจําหนายบนแผงวางสินคา หรือจัดวางในลักษณะอ่ืนตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
3) แผงวางสินคาทําดวยวัสดุท่ีมีความแข็งแรงและมีความสูงตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนํา

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
4) จัดวางสินคาและสิ่งของใดๆ ใหเปนระเบียบเรียบรอย ไมยื่นล้ําออกนอกบริเวณท่ีกําหนด ท้ังนี้

รวมท้ังตัวของผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาดวย
5) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณท่ีจําหนายสินคาในระหวางการจําหนายอยูเสมอ

การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ



6) หามมิใหกระทําการใดๆ ท่ีกอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอ่ืน เชน การใชเครื่องกําเนิดไฟฟา เครื่องขยาย
เสียงหรือเปดวิทยุเทป เปนตน

7) เม่ือเสร็จสิ้นการจําหนายทุกครั้งตองเก็บสินคาและสิ่งของใดๆ ท่ีเก่ียวของจากบริเวณท่ีจําหนายให
เรียบรอยโดยไมชักชา

8) หยุดการจําหนายสินคา เพ่ือสาธารณประโยชนหรือประโยชนของทางราชการตามท่ีหนวยงาน
ราชการหรือเทศบาลนครระยองประกาศกําหนด

9) การอ่ืนท่ีจําเปนเพ่ือการรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายตอสุขภาพ รวมท้ังการปองกันมิให
เกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด

ขอ 12 ไดรับอนุญาตใหจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ ประเภทอาหาร ผูจําหนายและผูชวย
จําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

1) แผงจําหนายอาหารทําจากวัสดุท่ีทําความสะอาดงาย มีสภาพดี เปนระเบียบอยูสูงจากพ้ืน
อยางนอย 60 เซนติเมตร

2) อาหารปรุงสุก มีการปกปดหรือมีการปองกันสัตวแมลงนําโรค
3) สารปรุงแตงอาหารตองมีเลขสารบบอาหาร (อย.)
4) น้ําดื่มตองเปนน้ําท่ีสะอาด ใสในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปด มีกอกหรือทางเทรินน้ํา
5) เครื่องดื่มตองใสภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปดและมีท่ีตักท่ีมีดามยาวหรือมีกอกหรือทางเทรินน้ํา
6) น้ําแข็งท่ีใชบริโภค

6.1) ตองสะอาด
6.2) เก็บในภาชนะท่ีสะอาด มีฝาปด อยูสูงจากพ้ืนอยางนอย 60 เซนติเมตร
6.3) ท่ีตักน้ําแข็งมีดามยาว
6.4) ตองไมนําอาหารหรือสิ่งของอยางอ่ืนไปแชไวในน้ําแข็ง

7) ลางภาชนะดวยน้ํายาลางภาชนะ แลวลางดวยน้ําสะอาด 2 ครั้ง หรือลางดวยน้ําไหล และอุปกรณ
การลางตองวางสูงจากพ้ืนอยางนอย 60 เซนติเมตร

8) ชอน สอม ตะเกียบ วางตั้งเอาดามข้ึนในภาชนะโปรงสะอาดหรือวางเปนระเบียบในภาชนะโปรง
สะอาด และมีการปกปด เก็บสูงจากพ้ืนอยางนอย 60 เซนติเมตร

9) มีการรวบรวมมูลฝอยและเศษอาหารเพ่ือนําไปกําจัด
10) ผูสัมผัสอาหารแตงกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผูปรุงตองผูกผากันเปอน และสวมหมวกหรือเน็ท

คลุมผม
11) ใชอุปกรณในการหยิบจับอาหารท่ีปรุงสําเร็จแลว
12) ผูสัมผัสอาหารท่ีมีบาดแผลท่ีมือตองปกปดแผลใหมิดชิด

สวนท่ี 3 หลักเกณฑสําหรับการจําหนายสินคาโดยการเรขาย

ขอ 13 ผูไดรับอนุญาตใหจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ ประเภทสินคาท่ัวไป ผูจําหนายและ
ผูชวยจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

1) แตงกายสะอาดและสุภาพเรียบรอย

การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ



2) ไมท้ิงมูลฝอยไวในท่ีหรือทางสาธารณะ
3) หามมิใหกระทําการใดๆ ท่ีกอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอ่ืน เชน การใชเครื่องขยายเสียง เปนตน
4) หยุดการจําหนายสินคา เพ่ือสาธารณประโยชนหรือประโยชนของทางราชการตามท่ีหนวยงาน

ราชการหรือเทศบาลนครระยองประกาศกําหนด

5) การอ่ืนท่ีจําเปนเพ่ือการรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายตอสุขภาพ รวมท้ังการปองกันมิให
เกิดเหตุรําคาญและปองกันโรคติดตอตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด

ขอ 14 ผูไดรับอนุญาตใหจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ ประเภทอาหาร ผูจําหนายและผูชวย
จําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

1) ปฏิบัติตามท่ีกําหนดไวในขอ 13
2) สวมเสื้อท่ีมีแขน ใชผากันเปอนท่ีสะอาด สวมรองเทาหุมสน มีสิ่งปกปดปองกันเสนผมมิใหตกลงใน

อาหาร
3) รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถามีบาดแผลบริเวณมือตองทําแผลใหเรียบรอย
4) ไมสูบบุหรี่ในขณะเตรียม ทํา ประกอบ ปรุงหรือจําหนายอาหาร
5) ไมไอหรือจามรดบนอาหาร
6) ท่ีเตรียม ทํา ประกอบ ปรุง และแผงวางจําหนายอาหาร ตองสูงจากพ้ืนไมนอยกวา 60 เซนติเมตร
7) ไมเทท้ิงเศษอาหาร หรือน้ําท่ีมีเศษอาหารหรือไขมันลงบนพ้ืนหรือทางระบายน้ําสาธารณะ
8) ใชวัสดุ ภาชนะบรรจุอาหารท่ีสะอาด ปลอดภัย ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณใน

การจําหนายอาหารใหสะอาดและใชการใหดีอยูเสมอ
9) ปกปดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณใน

การจําหนายอาหารเพ่ือปองกันฝุนละออง แมลงวันและสัตวพาหะนําโรคอ่ืนๆ
10) ใชน้ําท่ีสะอาดในการทํา ประกอบ ปรุง แชหรือลางอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ

เครื่องใชและอุปกรณในการจําหนายอาหาร
11) จัดใหมีท่ีรองรับมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอ และไมเทท้ิงมูลฝอยลงในทอหรือทาง

ระบายน้ําสาธารณะ
ขอ 15 หามมิใหผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาประกอบกิจการเม่ือมีเหตุอันควรเชื่อวาเปน

โรคติดตอหรือเปนพาหะของโรคติดตอดังตอไปนี้
1) วัณโรค
2) อหิวาตกโรค
3) ไขรากสาดนอย (ไทฟอยด)
4) โรคบิด
5) ไขสุกใส
6) โรคคางทูม
7) โรคเรื้อน
8) โรคผิวหนังท่ีนารังเกียจ
9) โรคตับอักเสบท่ีเกิดจากไวรัส
10) โรคติดตออ่ืนๆท่ีทางราชการกําหนด

การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ



หมวดท่ี 3
อํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานสาธารณสุขและผูซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น

ขอ 16 เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และเทศบัญญัตินี้
ใหเจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงานสาธารณสุข และผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน มีอํานาจ
ดังตอไปนี้

1) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาใหถอยคํา  หรือแจงขอเท็จจริง หรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือสง
เอกสารหลักฐานใด เพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา

2) เขาไปในอาคาร หรือสถานท่ีใดๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึน และพระอาทิตยตกหรือในเวลา
ทําการเพ่ือตรวจสอบ หรือควบคุมใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้หรือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง หรือเรียกหลักฐานท่ีเก่ียวของจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือ
สถานท่ีนั้น

3) แนะนําใหผูไดรับอนุญาต ปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือตามเทศบัญญัตินี้ หรือ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

4) ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน เพ่ือประโยชนใน
การดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน

5) เก็บหรือนําสินคาหรือสิ่งของใดๆ ท่ีสงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะ หรือกอใหเกิดเหตุรําคาญจาก
อาคาร หรือสถานท่ีใดๆ เปนปริมาณตามสมควรเพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบตามความจําเปนไดโดยไม
ตองใชราคา

ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีตาม
วรรคหนึ่งในเขตอํานาจของเทศบาลนครระยองในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได

ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานทองถ่ิน หรือเจาพนักงานสาธารณสุข หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้ง
จากเจาพนักงานทองถ่ิน บุคคลดังกลาวตองแสดงบัตรประจําตัวตามแบบท่ีกําหนดในกฏกระทรวงตอบุคคลซึ่ง
เก่ียวของในขณะปฏิบัติหนาท่ีดวย และใหบุคคลผูซึ่งเก่ียวของอํานวยความสะดวกตามสมควร

ขอ 17 ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบท
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 หรือเทศบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการ
ตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ี
เห็นสมควรไมเกินสิบหาวัน

ขอ 18 เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(2) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ



(3) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวใน
ใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอ
สภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ขอ 19 คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต
ทราบในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณีย
ตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต
และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาท่ีคําสั่งไปถึงหรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี

ขอ 20 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งป นับแตวันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

หมวดท่ี 4
ใบอนุญาต

ขอ 21 ผูใดประสงคจะจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ี
กําหนดไวหลักฐานดังตอไปนี้

1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ.....................
2) สําเนาทะเบียนบานผูขอ
3) ใบรับรองแพทย ออกใหไมเกิน 6 เดือน
4) ใบรับรองการตรวจสุขลักษณะ มีผลการตรวจไมเกิน 6 เดือน (กรณีการตอใบอนุญาต)
5) หลักฐานการแสดงวามีความรูดานสุขาภิบาลอาหาร (กรณีจําหนายอาหาร)
6) อ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลนครระยองประกาศกําหนด

แผนผัง หรือแผนท่ีแสดงท่ีตั้ง
ใบมอบอํานาจ (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ)
ใบอนุญาตการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะฉบับท่ียังไมหมดอายุ (กรณีตอ

ใบอนุญาต)
ขอ 22 เม่ือไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ
วิธีการ หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวใหเจาพนักงานทองถ่ินรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณท้ังหมด
และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอ
แกผูขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับ
แตวันไดรับคําขอ

เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลตามแบบ
ท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียด
ถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนดในเทศบัญญัตินี้

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน แตตองมี
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หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี

ขอ 23 ในการออกใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถ่ินระบุชนิด หรือประเภทของสินคา ลักษณะ
วิธีการจําหนายสินคา และสถานท่ีท่ีจะจัดวางสินคาเพ่ือจําหนายในกรณีท่ีจะมีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใด
เปนปกติ รวมท้ังจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดตามท่ีเห็นสมควรไวในใบอนุญาตดวยก็ได

การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินคา ลักษณะวิธีการจําหนายสินคาหรือสถานท่ีจัดวางสินคา
ใหแตกตางไปจากท่ีระบุไวในใบอนุญาต จะกระทําไดตอเม่ือผูรับใบอนุญาตไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน
และเจาพนักงานทองถ่ินไดจดแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไวในใบอนุญาตแลว

ขอ 24 ผูไดรับใบอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง
การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวา
สละสิทธิ์

ขอ 25 ใบอนุญาตท่ีออกใหตามเทศบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต และใหใชได
เพียงในเขตอํานาจของเทศบาลนครระยองเทานั้น

ขอ 26 ผูไดรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป ใหยื่นคําขอบอกเลิกดําเนินกิจการ
ตอเจาพนักงานทองถ่ินและตองไดรับความยินยอมจากเจาพนักงานทองถ่ินกอนเลิกดําเนินการ

ขอ 27 ผูไดรับใบอนุญาตประสงคขอตออายุใบอนุญาต จะตองยื่นคําขอตามแบบท่ีกําหนดไวทาย
เทศบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐานท่ีระบุในขอ 21 กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือไดยื่นคําขอพรอม
คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตอใบอนุญาต

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขในขอ 22

การยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอพรอมชําระคาธรรมเนียม หรือมาชําระคาธรรมเนียมหลัง
ยื่นคําขอตอใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นอายุในใบอนุญาตฉบับเดิม

ขอ 28 ผูไดรับใบอนุญาต ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบ
กิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ

ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใชไดสําหรับประกอบกิจการประเภทใดประเภทหนึ่งเทานั้น
ขอ 29 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาตยื่น

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขดังตอไปนี้
1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความตอ

พนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย
2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนํา

ใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู มาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย
ขอ 30 การออกใบแทนใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถ่ินดําเนินตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขดังนี้
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1) ใบแทนใบอนุญาตใหประทับตราสีแดงคําวา “ใบแทน” กํากับไวและให มีวัน เดือน ป
ท่ีออกใบแทน พรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนกังานทองถ่ิน หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถ่ินในใบ
แทนและตนข้ัวใบแทน

2) บันทึกดานตนข้ัวใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญของ
ใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณีและเลมท่ี เลขท่ี ป พ.ศ. ของใบแทนใบอนุญาต

หมวดท่ี 5
คาธรรมเนียมและคาปรับ

ขอ 31 ผูไดรับใบอนุญาต ตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย
เทศบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก สําหรับกรณีท่ีเปนการ
ขอตออายุใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมในวันท่ีมายื่นคําขอตอใบอนุญาต ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายใน
เวลาท่ีกําหนด ใหชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ เวนแตผูไดรับ
ใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป

ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและ
คาปรับจนครบจํานวน

ขอ 32 บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของเทศบาลนครระยอง

หมวดท่ี 6
บทกําหนดโทษ

ขอ 33 ผูใดฝาฝนขอ 6 หรือฝาฝนประกาศของเจาพนักงานทองถ่ินตามขอ 1 (1) ซึ่งเปนความผิด
ตามมาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ตองระวางโทษปรบัไมเกินสองพันบาท

ขอ 34 ผูใดฝาฝนประกาศของเจาพนักงานทองถ่ินตามขอ 7 (2) ซึ่งเปนความผิดตามมาตรา 78
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท

ขอ 35 ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535

ขอ 36 ผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยใหเจาพนักงานทองถ่ิน หรือผูท่ีไดรับมอบหมายมีอํานาจ
เปรียบเทียบปรับได

ประกาศ ณ วันท่ี ............เดือน.........................พ.ศ. ...

(ลงชื่อ)
(นายวรวิทย  ศุภโชคชัย)

นายกเทศมนตรีนครระยอง
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เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
(                               )
ผูวาราชการจังหวัดระยอง

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม
ทายเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง

เรื่อง การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. ...

ลําดับท่ี รายการ
คาธรรมเนียม
( บาท / ป )

๑.

๒.

คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต

การจําหนาย โดยการวางขายประจําท่ี
มีขนาดพ้ืนท่ีไมเกิน ๔ ตารางเมตร
มีขนาดพ้ืนท่ีมากกวา ๔ - ๑๐ ตารางเมตร
มีขนาดพ้ืนท่ีมากกวา ๑๐ ตารางเมตร

การจําหนายสินคาโดยการเรขาย

๕๐.-
๑๐๐.-
๕๐๐.-

๕๐.-

การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ



ประกาศเทศบาลนครระยอง
เรื่อง กําหนดเขตควบคุมการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ

โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ
_________________

โดยท่ีเปนการสมควรควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชนใชสอยของประชาชนท่ัวไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เจาพนักงาน

ทองถ่ินดวยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจรจึงออกประกาศไวดังนี้
๑) ใหบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตหามจําหนายหรือซื้อสินคาโดยเด็ดขาด

๑.๑)..........................................
๑.๒).........................................

๒) ใหบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตหามจําหนายสินคาบางชนิดหรือบางประเภท
๒.๑)..........................................
๒.๒)..........................................

๓) ใหบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตหามจําหนายสินคาตามเวลาท่ีกําหนด
๓.๑)..........................................
๓.๒)..........................................

4) ใหบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตท่ีการจําหนายสินคาจะตองเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข

4.๑)..........................................
4.๒)..........................................

ท้ังนี้ ใหมีผลบังคับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ สํานักงานเทศบาลนครระยอง
และบริเวณท่ีกําหนดเปนเขตควบคุมแลวเจ็ดวัน

ประกาศ ณ วันท่ี .......................................................

(ลงชื่อ)
(นายวรวิทย  ศุภโชคชัย)
นายกเทศมนตรีนครระยอง

การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ



ผูใหความเห็นชอบ

(ลงชื่อ)
(                           )
เจาพนักงานจราจร

ประกาศเทศบาลนครระยอง
เรื่อง กําหนดเขตควบคุมการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ

โดยลักษณะวิธีการเรขาย

_________________
โดยท่ีเปนการสมควรควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชนใชสอยของประชาชนท่ัวไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เจาพนักงาน

ทองถ่ินดวยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจรจึงออกประกาศไวดังนี้
๑) ใหบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตหามจําหนายหรือซื้อสินคาโดยเด็ดขาด

๑.๑)..........................................
๑.๒).........................................

๒) ใหบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตหามจําหนายสินคาบางชนิดหรือบางประเภท
๒.๑)..........................................
๒.๒)..........................................

๓) ใหบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังตอไปนี้เปนเขตหามจําหนายสินคาตามเวลาท่ีกําหนด
๓.๑)..........................................
๓.๒)..........................................

4) ใหบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังตอไปนี้ เปนเขตท่ีการจําหนายสินคาจะตองเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข

4.๑)..........................................
4.๒)..........................................

ท้ังนี้ ใหมีผลบังคับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ สํานักงานเทศบาลนครระยอง
และบริเวณท่ีกําหนดเปนเขตควบคุมแลวเจ็ดวัน

ประกาศ ณ วันท่ี .......................................................

(ลงชื่อ)
(นายวรวิทย  ศุภโชคชัย)
นายกเทศมนตรีนครระยอง

การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ



ผูใหความเห็นชอบ

(ลงชื่อ)
( )
เจาพนักงานจราจร

แบบ สณ.1
คําขอรับใบอนุญาตเปนผูจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ

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

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

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนผูจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ โดยลักษณะ
วิธีการจัดวางสินคาท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ
วิธีการเรขายสินคา

สินคาประเภท....................................................................................................................................
ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้

1. ชื่อผูชวยจําหนาย..................................................................................................................................
2. สถานท่ีจําหนายสินคา...........................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
3. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆมาดวยแลว คือ

3.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต และผูชวยจําหนาย
3.2 สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต และผูชวยจําหนาย
3.2 รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมหมวก ไมสวมแวนกันแดด ขนาด 1x1 นิ้ว ของผูขอรับใบอนุญาต

และผูชวยจําหนาย จํานวนคนละ 2 รูป
3.4 แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีตั้งจําหนายสินคา
3.5 สําเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในยานพาหนะ ตามกฎหมายวาดวยรถยนต ลอเลื่อน หรือ

เรือไทย (ถามี)



ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ

ใบอนุญาต
จําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ

โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ

เลมท่ี...............เลขท่ี..................ป....................

อนุญาตให................................................................................อายุ...............ป สัญชาติ..................
อยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี..........ตรอก/ซอย...............ถนน.................................ตําบล/แขวง...............................
อําเภอ/เขต.................................จังหวัด......................................โทรศัพท.....................................

ขอ 1 จําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ
เพ่ือจําหนาย..................................................................................................................................................................
มีพ้ืนท่ีประกอบการ........................ตารางเมตร คาธรรมเนียม..................บาท ใบเสร็จรับเงินเลม/เลขท่ี.....................
ลงวันท่ี................เดือน...........................พ.ศ....................ตั้งอยู ณ สถานท่ี............................ตรอก/ซอย....................
ตําบล...................................อําเภอ....................................จงัหวัด.......................................

ขอ 2 ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) ตองปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลนครระยองวาดวยการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ
(2) ........................................................................................................................... .........................

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี..............เดือน.....................พ.ศ.....................

ออกให ณ วันท่ี.............เดือน.........................พ.ศ.........................

(ลงชื่อ)
(นายวรวิทย  ศุภโชคชัย)
นายกเทศมนตรีนครระยอง

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

แบบ สณ.2



คําเตือน 1) ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาต
2) ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้น ตองชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ 20

ใบอนุญาต
จําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ

โดยลักษณะวิธีการเรขายสินคา

เลมท่ี..............เลขท่ี................ป....................

อนุญาตให..............................................................................อายุ..............ป สัญชาติ....................
อยูบานเลขท่ี............หมูท่ี.............ตรอก/ซอย...................ถนน.........................ตําบล/แขวง.....................................
อําเภอ/เขต....................................จังหวัด.................................โทรศัพท.............................................

ขอ 1 จําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการเรขายสินคา
เพ่ือจําหนาย................................................................................................................................................................
มีพ้ืนท่ีประกอบการ..................ตารางเมตร คาธรรมเนียม..................บาท ใบเสร็จรับเงินเลม/เลขท่ี.........................
ลงวันท่ี...........เดือน......................พ.ศ...................... ตั้งอยู ณ สถานท่ี...........................ตรอก/ซอย..........................
ตําบล..............................อําเภอ..................................จังหวัด.....................................

ขอ 2 ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) ตองปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลนครระยองวาดวยการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ
(2) ....................................................................................................................................................

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี..............เดือน..........................พ.ศ............................

ออกให ณ วันท่ี..............เดือน.........................พ.ศ...........................

(ลงชื่อ)

แบบ สณ.3



(นายวรวิทย  ศุภโชคชัย)
นายกเทศมนตรีนครระยอง

คําเตือน 1) ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาต
2) ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้น ตองชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ 20

แบบบัตรสุขลักษณะประจําตัว
ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ

โดยลักษณะวิธีการวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ

(ตราเทศบาลนครระยอง)
บัตรสุขลักษณะประจําตัว

ชื่อ.......................................................
จําหนาย..............................................
สถานท่ีตั้ง............................................

.............................. ผูจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ
ลายมือผูถือบัตร โดยลักษณะวิธีการวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ

.....................................
(...................................)

นายกเทศมนตรีนครระยอง

รูปถ่าย

1 X 1 นิ ว

บัตรสุขลักษณะประจําตัว

ใบอนุญาตเลมท่ี.......................เลขท่ี........................ป.......................
วันออกบัตร...................../........................../.................................
วันบัตรหมดอายุ....................../...................../............................

คําเตือน ตองติดบัตรสุขลักษณะประจําตัวไวท่ีหนาอกเสื้อดานซายตลอดเวลา
ท่ีจําหนายสินคา

แบบ สณ.4



แบบบัตรสุขลักษณะประจําตัว
ผูจําหนายและผูชวยจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ

โดยลักษณะวิธีการเรขายสินคา

(ตราเทศบาลนครระยอง)
บัตรสุขลักษณะประจําตัว

ชื่อ.......................................................
จําหนาย..............................................
สถานท่ีตั้ง............................................

.............................. ผูจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ
ลายมือผูถือบัตร โดยลักษณะวิธีการเรขายสินคา

.....................................
(...................................)

นายกเทศมนตรีนครระยอง

บัตรสุขลักษณะประจําตัว

ใบอนุญาตเลมท่ี.......................เลขท่ี........................ป.......................
วันออกบัตร...................../........................../.................................
วันบัตรหมดอายุ....................../...................../............................

คําเตือน ตองติดบัตรสุขลักษณะประจําตัวไวท่ีหนาอกเสื้อดานซายตลอดเวลา
ท่ีจําหนายสินคา

แบบ สณ.5



แบบ สณ.6
เลขท่ีรับ................./.....................

คําขอตออายุ
ใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ

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

ขาพเจา.................................................................................อายุ...........ป สัญชาติ..........................
อยูบานเลขที..............หมูท่ี.............ตรอก/ซอย..........................ถนน..........................แขวง/ตําบล.............................
อําเภอ/เขต..................................จังหวัด.......................................โทรศัพท........................................

ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต จําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธี
การจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ การเรขายสินคา ตอนายกเทศมนตรีนครระยอง
โดยใชสถานท่ีเพ่ือจําหนาย.................................................................มีพ้ืนท่ีประกอบการ..........................ตารางเมตร
เรขายสินคาโดย..................................................................................ตั้งอยู ณ สถานท่ี................................................
ตรอก/ซอย.................................ตําบล..................................อําเภอ................................จังหวัด..................................

พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ
1. ใบอนุญาตเดมิ
2. บัตรสุขลักษณะประจําตัวเดิม ของผูขอรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนาย
3. ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต และผูชวยจําหนาย
4. รูปถาย หนาตรงข้ึนตัว ไมสวมหมวก ไมสวมแวนกันแดด ขนาด 1x1 นิ้ว ของผูรับใบอนุญาตและ

ผูชวยจําหนาย
5. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย
6. .....................................................................................................................

ขอรับรองวาขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ



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



(ราง)

เทศบัญญัติ เทศบาลนครระยอง
เรื่อง

สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ. ...

เทศบาลนครระยอง
อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง



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
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(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
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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



(ราง)

เทศบัญญัติ เทศบาลนครระยอง
เรื่อง

การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ...

เทศบาลนครระยอง
อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง



บันทึกหลกัการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญตัิ เทศบาลนครระยอง

เร่ือง การขุดดินและถมดนิ พ.ศ. ...
*************

หลักการ
เพ่ือใหมีเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ...

เหตุผล
เนื่องจากปจจุบันมีการขุดดินถมดินในพ้ืนท่ีเทศบาลนครระยองเพ่ือการคาดินถมดินและเพ่ือ

การกอสรางอาคารหรืออ่ืนๆ อยางกวางขวาง แตการขุดดินและถมดินดังกลาวยังไมถูกตองตามหลักวิชาการ
จึงอาจกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสิน หรือท่ีสาธารณะ และความปลอดภัยของประชาชนท่ัวไป ดังนั้น
เพ่ือควบคุมการขุดดินหรือถมดินท่ีเก่ียวกับการกอสราง หรือกิจการอ่ืนใหเปนไปโดยถูกตองตามหลักวิชาการ
มิใหเกิดอันตรายแกทรัพยสินและกระทบกระเทือนตอความปลอดภยัของประชาชน เทศบาลนครระยองจึงเห็น
เปนการสมควรท่ีจะตราเทศบัญญัติการขุดดินและถมดิน ซึ่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
ใหกระทําไดโดยการตราเปนเทศบัญญัติ จึงจําเปนตองตองตราเทศบัญญัตินี้



เทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง
เรื่อง  การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ...

**************
โดยท่ีเปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง วาดวยการขุดดินและถมดินในเขต

เทศบาลนครระยอง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ประกอบกับ

มาตรา 7 มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติการขุดและถมดิน พ.ศ.2543 อันมีกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบาง
ประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบมาตรา 28 มาตรา 33 มาตรา
37 มาตรา 38 และมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เทศบาลนครระยองโดยไดรับความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครระยอง
และผูวาราชการจังหวัดระยอง จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไวดังตอไปนี้

ขอ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง การขุดดินและถมดิน
พ.ศ. ...”

ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลนครระยอง ตั้งแตวันท่ีไดประกาศโดยเปดเผย
ณ สํานักงานเทศบาลนครระยองแลวเจ็ดวัน

ขอ 3 บรรดาประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในเทศบัญญัตินี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญตัินี้แทน

ขอ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“ดิน” หมายความรวมถึง หิน กรวด หรือทราย และอินทรียวัตถุตางๆท่ีเจือปนกับดิน
“พื้นดิน” หมายความวา พ้ืนผิวของท่ีดินท่ีเปนอยูตามธรรมชาติ
“ระดับดินเดิม” หมายความวา ระดับพ้ืนดินท่ีเปนอยูโดยปกติกอนการขุดดินหรือถมดิน
“ขุดดิน” หมายความวา กระทําแกพ้ืนดินเพ่ือนําดินข้ึนจากพ้ืนดิน หรือทําใหพ้ืนดินเปน

บอดิน
“บอดิน” หมายความวา แอง บอ สระ หรือชองวางใตพ้ืนดินท่ีเกิดจากการขุดดิน
“ถมดิน” หมายความวา การกระทําใดๆตอดินหรือพ้ืนดินเพ่ือใหระดับสูงข้ึนกวาเดิม
“เนินดิน” หมายความวา ดินท่ีสูงข้ึนกวาระดับพ้ืนดินโดยการถมดิน
“แผนผังบริเวณ” หมายความวา แผนท่ีแสดงภาพของท่ีดิน ท่ีตั้ง และขอบเขตของท่ีดินท่ีจะ

ขุดหรือถมดิน รวมท้ังท่ีดินและสิ่งปลูกสรางท่ีอยูขางเคียง
“แบบแปลน” หมายความวา แบบแสดงรายละเอียดในการขุดดินหรือถมดิน

การขุดดินและถมดิน



“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความวา ขอความชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับชนิดของ
ดิน ความลึกและขนาดของบอดินท่ีจะขุดดิน ความสูงและพ้ืนท่ีของเนินดินท่ีจะถมดิน ความลาดเอียงของ
บอดินหรือเนินดิน ระยะหางจากขอบบอดินหรือเนินดินถึงเขตท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางของบุคคลอ่ืน วิธีการ
ปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง และวิธีการในการขุดดินหรือถมดินตลอดจนสภาพพ้ืนท่ีและ
บริเวณขางเคียง ระดับดินเดิม คุณสมบัติของดินท่ีจะขุดหรือจะถม พรอมท้ังวิธีปฏิบัติหรือวิธีการสําหรับขุดดิน
หรือถมดินเพ่ือใหเปนไปตามแบบแปลน

“รายการคํานวณ” หมายความวา รายการแสดงวิธีการคํานวณหาคาเสถียรภาพความลาด
เอียงท่ีปลอดภัยในการขุดดินหรือถมดิน หรือรายการแสดงวิธีการคํานวณความปลอดภัยของกําแพงดิน

“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีนครระยอง
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซึ่งเจาพนักงานทองถ่ินแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

เทศบัญญัตินี้
ขอ 5 เทศบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกการขุดดินและถมดินซึ่งกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม

กฎหมายอ่ืนท่ีไดกําหนดมาตรการในการปองกันอันตรายไวตามกฎหมายนั้นแลว หรือเปนการขุดดินหรือถมดิน
ของกระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐหรือเพ่ือสาธารณประโยชน

หมวด 1
การขุดดิน

ขอ 6 ผูใดประสงคจะทําการขุดดินในเขตเทศบาลนครระยอง โดยมีความลึกหรือพ้ืนท่ีตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง หรือเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดใหแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบท่ี
เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยยื่นเอกสารแจงขอมูลดังตอไปนี้

(1) แผนผังบริเวณท่ีประสงคจะทําการขุดดิน
(2) แบบแปลน
(3) รายการประกอบแบบแปลน
(4) รายการคํานวณ
(5) เอกสารอ่ืนๆท่ีกําหนดในกฎกระทรวงหรือเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด
เม่ือผูแจงไดดําเนินการตามท่ีระบุไวในวรรคหนึ่งถูกตองแลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินจะออกใบ

รับแจงตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดเพ่ือเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ี
ไดรับแจง และใหผูแจงเริ่มตนทําการขุดดินตามท่ีไดแจงไวตั้งแตวันท่ีไดรับใบแจง

ถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตอง เจาพนักงานทองถ่ินจะแจงใหผูแจงแกไขใหถูกตองภายใน
เจ็ดวันนับแตวันท่ีมีการแจงตามวรรคหนึ่ง ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีผูแจงไดรับแจง
จากเจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงานทองถ่ินจะออกคําสั่งใหการแจงตามวรรคหนึ่งเปนอันสิ้นผล แตถาผูแจง
ไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาท่ีกําหนด เจาพนักงานทองถ่ินจะออกใบรับแจงใหแกผูแจงภายในสามวันนับแต
วันท่ีไดรับแจงท่ีถูกตอง

ผูไดรับใบรับแจงตองเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการขุด
ดินและถมดิน พ.ศ. 2543 หรือกฎกระทรวง

การขุดดินและถมดิน



ขอ 7 การระหวางการขุดดินผูขุดดินตามขอ 6 ตองเก็บใบรับแจง แผนผังบริเวณและรายการ
ไวท่ีสถานท่ีขุดดินหนึ่งชุด และพรอมท่ีจะใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจดูได

ถาใบรับแจงชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผูขุดดินตามขอ 6 ขอรับใบแทน
ใบรับแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีทราบถึงการชํารุดสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว

ขอ 8 ผูขุดดินตามขอ 6 จะตองจัดใหมีเครื่องหมายแสดงขอบเขตท่ีดินท่ีจะขุดดิน และตอง
ติดตั้งปายขนาดกวางไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบเซนติเมตร ยาวไมนอยกวาสองรอยสี่สิบเซนติเมตร ในบริเวณท่ี
ทําการขุดดินและสามารถเห็นไดงายตลอดระยะเวลาทําการขุดดิน โดยแสดงขอความดังตอไปนี้

(1) เนื้อท่ีโครงการท่ีจะทําการขุดดิน
(2) ขนาดพ้ืนท่ีปากบอดิน ความลึกของการขุดดิน
(3) วัตถุประสงคของการขุดดิน
(4) เลขท่ีใบรับแจงและวันท่ีสิ้นสุดการขุดดิน
(5) ชื่อผูควบคุมงาน ผูออกแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณ

รวมท้ังเลขทะเบียนการประกอบอาชีพวิศวกรรมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร
(6) ชื่อและท่ีอยูของผูแจงการขุดดิน
(7) ชื่อและท่ีอยูของเจาของท่ีดิน
(8) ชื่อและท่ีอยูของผูดําเนินการขุดดิน
(9) ขอความอ่ืนตามท่ีกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเทศบาลนครระยองประกาศกําหนด
ขอ 9 การขุดดินจะกระทําไดเฉพาะในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก ถาจะ

กระทําในระหวางเวลาพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยข้ึนตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถ่ิน
ขอ 10 ผูขุดดินตามขอ6 ตองติดตั้งปายสีสะทอนแสงเตือนอันตรายขนาดกวางไมนอยกวา

หาสิบเซนติเมตรและยาวไมนอยกวาหนึ่งเมตร ทําดวยวัสดุถาวร โดยติดตั้งไวทุกระยะไมเกินสี่สิบเมตรรอบ
บอดินในตําแหนงท่ีเห็นไดงายตลอดระยะเวลาทําการขุดดิน

ขอ 11 ผูขุดดินตามขอ 6 ตองควบคุมลูกจางหรือตัวแทนใหปฏิบัติตามขอ 9 ขอ 10
และขอ 11 โดยเครงครัด และตองรับผิดในการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนซึ่งไดกระทําในทางการท่ีจาง
หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย

ขอ 12 การไดรับใบรับแจงจากเจาพนักงานทองถ่ินตามขอ 6 ไมเปนเหตุคุมครองการขุดดิน
ท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลหรือตอสภาพแวดลอม ผูขุดดินไมวาจะเปนเจาของท่ีดิน ผู
ครอบครองท่ีดิน ลูกจางหรือตัวแทน ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น

ขอ 13 การขุดบอน้ําใชท่ีมีพ้ืนท่ีปากบอไมเกินสี่ตารางเมตร ผูขุดดินไมตองแจงตอเจา
พนักงานทองถ่ิน

การขุดดินและถมดิน



ขอ 14 ในการขุดดิน  ถาพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดําบรรพ หรือแรท่ีมีคุณคาทาง
เศรษฐกิจหรือทางการศึกษาดานธรณีวิทยา ใหผูขุดดินหยุดการขุดดินในบริเวณนั้นไวกอนแลวรายงานใหเจา
พนักงานทองถ่ินทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดพบ เพ่ือเจาพนักงานทองถ่ินจะไดรายงานใหกรมศิลปากร
หรือกรมทรัพยากรธรณีแลวแตกรณีทราบ และในกรณีเชนนี้ ใหผูขุดดินปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายวา
ดวยการนั้น

ขอ 15 ใหนายชางเขตเทศบาลนครระยอง ผูรับผิดชอบตามเขตพ้ืนท่ีหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย
จากเจาพนักงานทองถ่ิน มีหนาท่ีตรวจสอบการขุดดินใหเปนไปตามแบบแปลนและรายการคํานวณ
หากพบวาผูขุดดินมิไดปฏิบัติใหถูกตองใหเตือนผูขุดดินปฏิบัติใหถูกตอง และหากผูขุดดินยังฝาฝนไมปฏิบัติตาม
คําเตือนใหรายงานนายกเทศมนตรีนครระยอง เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน

หมวด 2
การถมดิน

ขอ 16 ผูใดประสงคจะทําการถมดินในเขตเทศบาลนครระยอง โดยมีความสูงของเนินดิน
หรือพ้ืนท่ีของเนินดินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง หรือเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดใหแจงตอ
เจาพนักงานทองถ่ินตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยยื่นเอกสารแจงขอมูลดังตอไปนี้

(1) แผนผังบริเวณท่ีประสงคจะทําการถมดิน
(2) แบบแปลน
(3) รายการประกอบแบบแปลน
(4) รายการคํานวณ
(5) เอกสารอ่ืนๆ ท่ีกําหนดในกฎกระทรวงหรือเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด
เม่ือผูแจงไดดําเนินการตามท่ีระบุไวในวรรคหนึ่งถูกตองแลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินออก

ใบรับแจงตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดเพ่ือเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ี
ไดรับแจง และใหผูแจงเริ่มตนทําการถมดินตามท่ีไดแจงไวไดตั้งแตวันท่ีไดรับใบรับแจง

ถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตอง เจาพนักงานทองถ่ินจะแจงใหผูแจงแกไขใหถูกตองภายใน
เจ็ดวันนับแตวันท่ีมีการแจงตามวรรคหนึ่ง ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีผูแจงไดรับแจง
จากเจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงานทองถ่ินจะออกคําสั่งใหการแจงตามวรรคหนึ่งเปนอันสิ้นผล แตถาผูแจง
ไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาท่ีกําหนด เจาพนักงานทองถ่ินจะออกใบรับแจงใหแกผูแจงภายในสามวันนับแต
วันท่ีไดรับแจงท่ีถูกตอง

ผูไดรับใบรับแจงตองเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการขุด
ดินและถมดิน พ.ศ. 2543 หรือกฎกระทรวง

การขุดดินและถมดิน



ขอ 17 การถมดินท่ีมีพ้ืนท่ีเกินสองพันตารางเมตร หรือมีพ้ืนท่ีเกินกวาท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน
ประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะตองจัดใหมีการระบายน้ําตามขอ 18 ตองแจงการถมดินนั้นตอเจา
พนักงานทองถ่ินตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด โดยยื่นเอกสารแจงขอมูลดังตอไปนี้

(1) แผนผังบริเวณท่ีประสงคจะทําการถมดิน
(2) แผนผังแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณขางเคียง
(3) วิธีการถมดินและการระบายน้ํา
(4) ระยะเวลาทําการถมดิน
(5) ชื่อผูควบคุมทํางาน
(6) ชื่อและท่ีอยูของผูแจงการถมดิน
(7) ภาระผูกพันตางๆท่ีบุคคลอ่ืนมีสวนไดเสียเก่ียวกับท่ีดินท่ีจะทําการถมดิน
(8) เอกสารอ่ืนๆ ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง หรือเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด
เม่ือผูแจงไดดําเนินการตามท่ีระบุไวในวรรคสองถูกตองแลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับ

แจงตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด เพ่ือเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับ
แจง และใหผูแจงเริ่มตนทําการถมดินตามท่ีไดแจงไวไดตั้งแตวันท่ีไดรับใบรับแจง

ผูไดรับใบรับแจงตองเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการขุด
ดินและการถมดิน พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวง

ขอ 18 ผูถมดินจะตองจัดใหมีเครื่องหมายแสดงขอบเขตท่ีดินท่ีจะถมดิน และตองติดตั้งปาย
ขนาดกวางไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบเซนติเมตร ยาวไมนอยกวาสองรอยยี่สิบเซนติเมตรในบริเวณท่ีทําการ
ถมดิน และสามารถเห็นไดงายตลอดระยะเวลาทําการถมดิน

ขอ 19 ใหนายชางเขตเทศบาลนครระยอง ผูรับผิดชอบตามเขตพ้ืนท่ี หรือผู ท่ีไดรับ
มอบหมายจากเจาพนักงานทองถ่ิน มีหนาท่ีตรวจสอบการถมดินใหเปนไปตามแบบแปลนและรายการคํานวณ
หากพบวาผูถมดินมิไดปฏิบัติใหถูกตองใหเตือนผูถมดินปฏิบัติใหถูกตอง และหากผูถมดินยังฝาฝนไมปฏิบัติตาม
คําเตือนใหรายงานนายกเทศมนตรีนครระยอง เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน

ขอ 20 ในระหวางการถมดินและภายหลังการถมดินแลวเสร็จ ผูถมดิน เจาของท่ีดิน
หรือผูครอบครองท่ีดิน แลวแตกรณี ตองตรวจสอบเสถียรภาพของเนินดินใหมีความม่ันคงปลอดภัยอยูเสมอ
และตองรับผิดในการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนซึ่งไดกระทําในทางการท่ีจางหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย

หมวด 3
พนักงานเจาหนาท่ี

ขอ 21 ผูใดไดรับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวาอาจไดรับความเสียหายจากการขุด
ดินหรือถมดินอันไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ มีสิทธิรองขอใหเจาพนักงานทองถ่ินสั่งใหหยุดการขุดดินหรือถม
ดินนั้นได

ถาเจาพนักงานทองถ่ินเห็นวาความเสียหายไดเกิดข้ึนจากการขุดดินหรือถมดินนั้น จะออก
คําสั่งเปนหนังสือสั่งใหผูขุดดิน ผูถมดิน หรือเจาของท่ีดินหยุดการขุดดินหรือถมดิน หรือจัดการปองกันความ
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนหรือจัดการแกไขการขุดดินหรือถมดินนั้นไดตามท่ีเห็นสมควร

การขุดดินและถมดิน



ขอ 22 พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเขาไปตรวจสอบสถานท่ีท่ีมีการขุดดินหรือการถมดินวา
ไดปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้หรือไมท้ังในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาทํา
การ และใหผูขุดดิน ผูถมดิน หรือตัวแทน หรือเจาของท่ีดินอํานวยความสะดวกตามสมควร

ขอ 23 ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีเห็นวาการขุดดินหรือการถมดินไดกอหรืออาจกอใหเกิด
ความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลอ่ืน ใหรายงานตอเจาพนักงานทองถ่ินเพ่ือออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูขุดดิน
หรือถมดิน หรือเจาของท่ีดินหยุดการขุดดินหรือการถมดินใหจัดการปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน หรือ
จัดการแกไขการขุดดินหรือการถมดินนั้น

ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีคําสั่งเปนหนังสือใหผูขุดดินหรือผูถมดินหรือ
เจาของท่ีดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนหรือจัดการแกไขการ
ขุดดินหรือถมดินนั้นตามท่ีเห็นวาจําเปนได แลวรายงานใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบทันที ถาเจาพนักงาน
ทองถ่ินเห็นชอบดวยกับคําสั่งของพนักงานเจาหนาท่ี ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกคําสั่งเปนหนังสือภายในเจ็ด
วันนับแตวันท่ีพนักงานเจาหนาท่ีไดมีคําสั่งใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาท่ี และใหถือ
วาคําสั่งของพนักงานเจาหนาท่ีเปนคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินมาตั้งแตตน ถาเจาพนักงานทองถ่ินไมมี
หนังสือคําสั่งภายในเวลาเจ็ดวันใหคําสั่งของพนักงานเจาหนาท่ีเปนอันสิ้นผล

ในการปฏิบัติหนาท่ีตามเทศบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจําตัวพนักงาน
เจาหนาท่ีตอบุคคลท่ีเก่ียวของ

หมวด 4
การอุทธรณ

ขอ 24 ผูขุดดิน หรือผูถมดิน หรือเจาของท่ีดินผูใดไมพอใจคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน
ใหมีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดระยอง ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีทราบคําสั่ง

การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน
ถาผูอุทธรณประสงคจะขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินใหยืน่คําขอทุเลาพรอมอุทธรณ

หมวด 5
บทกําหนดโทษ

ขอ 25 ผู ใดทําการขุดดินหรือทําการถมดินฝาฝนเทศบัญญัตินี้  จะตองระวางโทษ
ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

ขอ 26 ใหนายกเทศมนตรีนครระยองรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ ใหมีอํานาจ
ตีความการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้กําหนด กําหนดหลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ และวินิจฉัยปญหา เพ่ือดําเนินการ
ใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันท่ี        เดือน พ.ศ. ...

(ลงชื่อ)
(นายวรวิทย  ศุภโชคชัย)

นายกเทศมนตรีนครระยอง
เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
( )

ผูวาราชการจังหวัดระยอง

การขุดดินและถมดิน



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายทายเทศบัญญัตินี้ เทศบาลนครระยอง
เรื่อง  การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ...

ลําดับท่ี ประเภท อัตราคาธรรมเนียม

1.

2.

คาธรรมเนียม
1.1 ใบรับแจงการขุดดินหรือถมดิน
1.2 คาคัดสําเนา หรือถายเอกสาร

คาใชจาย
2.1 คาพาหนะเดินทางในการไปตรวจสอบสถานท่ี
ขุดดินหรือถมดิน
2.2 คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานท่ี
ขุดดินหรือถมดิน

ฉบับละ 500 บาท
หนาละ 1 บาท

ใหจายเทาท่ีจําเปนและใชจายจริง

ใหจายเทาท่ีจําเปนตามระเบียบ
ของทางราชการแกผูไปทํางาน เทา
อัตราของทางราชการ
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