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หลกัการ 
 
 

  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดให้อ านาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่น
ในการตราข้อก าหนดของท้องถิ่น เรื่อง สุขลักษณะของกิจการที่ต้องควบคุมหรือก ากับดูแลเพ่ือกิจการดังกล่าวให้
ปฏิบัติหรือด าเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม หรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้บัญญัติไว้ในหมวดต่าง ๆ  ดังนี้ 
  หมวด 3 เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
  หมวด 6 เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
  หมวด 7 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  หมวด 8 เรื่อง ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
  หมวด 9 เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
  และเพ่ือปรับปรุงเทศบัญญัติที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์
และสภาพของสังคมปัจจุบัน 
   
 

  
 

เหตุผล 
 

 

         เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมหรือก ากับดูแลสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ที่ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้งภายในเขตเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ซึ่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้กระท าได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
เรื่อง  สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕8 

----------------------------------------------- 
 
  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ว่าด้วยสถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

  อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๖๐ มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ประกอบมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘      
มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 
มาตรา 33 มาตรา 44 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง โดยได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง สถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕8” 

  ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย ทีส่ านักงานเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง แล้วเจ็ดวัน 

  ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่
ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน   
 

  ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
          “อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร  
           “สถานที่จ าหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใด  ๆ           
ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จและจ าหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถ
บริโภคได้ทันที ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่าย โดยจัดให้มีบริเวณไว้ส าหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือน าไป
บริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม 
          “สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือ
ทางสาธารณะ ที่จัดไว้ส าหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใด
ซึ่งผู้ซื้อต้องน าไปท า ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 
          “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งข้าวพวง 
          “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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  ข้อ ๕ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด
ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอหนังสือ
รับรองการแจ้งก่อนการจัดตั้ง    

   ข้อ 6 ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับการแจ้งให้จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้  
          1) สถานที่จ าหน่ายอาหาร 
    ก. ไม่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือที่อ่ืนใด ซึ่งเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขเห็นว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
    ข. พ้ืนท าด้วยวัสดุถาวร ท าความสะอาดง่าย 
    ค. จัดให้มีน้ าใช้อย่างพอเพียง โดยมีคุณภาพน้ าเทียบเท่าน้ าประปา 
    ง. ต้องมี อ่างล้างมือใช้การได้ดี  เพียงพอตามจ านวนเกณฑ์ที่ ก าหนดใน
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
    จ. ต้องมีรางระบายน้ าเสียที่ถูกหลักสุขาภิบาล ผ่านบ่อดักเศษมูลฝอย บ่อดักไขมัน 
ก่อนระบายลงสู่ท่อสาธารณะ 
    ฉ. จัดให้มีแสงสว่าง และการระบายอากาศเพียงพอตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุข
แนะน า 
    ช. จัดให้มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะ และจ านวนเพียงพอ 
    ซ. จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง ติดตั้งในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้ง่าย และต้องมีการ
ตรวจสอบทุกปี 
    ฌ. สถานที่รบัประทานอาหาร/ที่ปรุงอาหาร สะอาดเป็นระเบียบอยู่เสมอ 
    ญ. จัดให้มีภาชนะอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอตาม
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
    ฎ. จัดให้มีที่ส าหรับท าความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ถูกสุขลักษณะและ
เพียงพอ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
    ฏ. ปฏิบัติการอ่ืน ๆ ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะน า
หรือตามค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
          2) สถานที่สะสมอาหาร 
    ก. ไม่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือที่อ่ืนใด ซึ่งเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขเห็นว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
    ข. พ้ืนท าด้วยวัสดุถาวร ท าความสะอาดง่าย 
    ค. จัดให้มีแสงสว่าง และการระบายอากาศเพียงพอ 
    ง. ต้องมีรางระบายน้ าถูกสุขลักษณะ มีความลาดเอียง น้ าไหลสู่ท่อสาธารณะได้
สะดวก 
    จ. สถานที่สะสมอาหาร สะอาด มีความเป็นระเบียบอยู่เสมอ 
    ฉ. ปฏิบัติการอ่ืน ๆ ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะน า
หรือตามค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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          3) สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จ าหน่ายอาหาร หรือผู้ช่วย 
    ก . ต้ องไม่ป่ วยเป็น โรคติดต่อ  หรือเป็นพาหะน าโรคติดต่อที่ ระบุ ไว้ ใน
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๒๓ รวมถึงโรคพยาธิ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 
    ข. ต้องแต่งกายให้สะอาดถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และมีสุขวิทยา       
ส่วนบุคคลที่ดี ในขณะสัมผัสอาหาร 
    ค. ผู้ประกอบการค้าอาหารทุกคนมีใบรับรองแพทย์ตามหลักเกณฑ์การตรวจ
สุขภาพประจ าปี และผ่านการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารที่เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัด 
    ง. ปฏิบัติการอ่ืน ๆ ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะน า
หรือตามค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

  ข้อ 7 ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
          (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
          (๒) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
          (๓) อ่ืนๆ ตามทีเ่ทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ประกาศก าหนด 

  ข้อ 8 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
          (1) วาง เก็บอาหารก่อนปรุงในที่สะอาดถูกสุขลักษณะ รวมทั้งจัดให้มีการป้องกัน
สัตว์น าโรคในสถานที่นั้น 
          (2) ใช้เครื่องปกปิดอาหาร รวมทั้งภาชนะและอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆที่ใช้ในการท า 
ประกอบ ปรุง เก็บอาหาร เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลอดจนรักษาเครื่อง
ปกปิดนั้นให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
          (3) น้ าแข็งส าหรับใช้บริโภคต้องจัดเก็บไว้ในภาชนะที่ถูกสุขลักษณะ สามารถ
ป้องกันสิ่งปนเปื้อนได้ และห้ามน าอาหารหรือสิ่งอ่ืนใดแช่หรือเก็บรวมไว้ด้วยกัน 
          (4) การทุบ บด น้ าแข็ง ต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะและสะอาดอยู่เสมอ รวมทั้ง
ป้องกันมิให้มีเสียงอันเป็นเหตุร าคาญแก่ผู้อื่น 
          (5) ในกรณีที่มีผ้าเช็ดหน้าให้บริการ ต้องท าความสะอาดและผ่านความร้อนฆ่าเชื้อโรค 
หรือกรรมวิธีอ่ืนใดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
          (6) จัดให้มีน้ าสะอาดไว้เพียงพอ 
          (7) ใช้ภาชนะหรือวัสดุที่สะอาด ปลอดภัย ส าหรับการปรุง ใส่ หรือห่ออาหารหรือ
น้ าแข็งโดยรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 
          (8) ผู้จ าหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหาร และผู้ให้บริการต้องแต่งกายให้สะอาดและ
ปฏิบัติตนให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะส่วนบุคคล 
          (9) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
และค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
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  ข้อ 9 ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร    
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 
  ข้อ 10 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้ อง
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และ
ในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความ
ไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 

   เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อม
ด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน
ตามท่ีก าหนดในเทศบัญญัตินี้ 

   ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี
ค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน
สิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้น
ก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

  ข้อ ๑1 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขต
อ านาจของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง เท่านั้น 
   การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอ
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
   การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ 7 และข้อ 8 ด้วย 

  ข้อ ๑2 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่ เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสีย
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ 
เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
   ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้
เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน   

  ข้อ ๑3 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
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  ข้อ ๑4 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ ส าคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือ
ช ารุด ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
   การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
   (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
   (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

  ข้อ ๑5 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข          
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลา           
ที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
 

  ข้อ ๑6 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต 
   (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก 
   (๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข    
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ 
และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมี
ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

  ข้อ ๑7 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิด
ค าสั่ง แล้วแต่กรณี 

  ข้อ 18 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูก
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
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  ข้อ 19 ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
   (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   (๒) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   (๓) อ่ืนๆ ตามทีเ่ทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ประกาศก าหนด  

   เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการ
ประกอบกิจการตามที่แจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
   ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้
ตามวรรคหนึ่ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้ง
ภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
   ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะก าหนดเงื่อนไขให้
ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 
   ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้ง
ทราบภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันท าการ
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอัน
สิ้นผล แต่ถ้าผู้แจ้งได้ด าเนินการแก้ไขภายในเวลาที่ก าหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรอง
การแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่ก าหนดใน
เทศบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 
 

   ข้อ ๒0 ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ด าเนินกิจการตลอดเวลาที่ด าเนินกิจการ 
 

  ข้อ ๒1 ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญให้    
ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึง   
การสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
   การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
   (๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรอง
การแจ้งน าส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย    
มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
   (๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่น
ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งน าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

  ข้อ ๒2 เมื่อผู้แจ้งประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการด าเนินกิจการให้แก่บุคคลอ่ืนให้แจ้ง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย 
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  ข้อ ๒3 ในกรณีที่ผู้ด าเนินกิจการใดด าเนินกิจการตามที่ระบุไว้ ในเทศบัญญัตินี้โดยมิได้     
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพราะเหตุที่   
ฝ่าฝืนด าเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่ง ยังฝ่าฝืนด าเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้
ด าเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งห้ามการด าเนินกิจการ
นั้นไว้ตามเวลาที่ก าหนด ซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้ 

  ข้อ 24 ผู้แจ้งมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการแจ้งตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ
นี้ในวันที่มาแจ้ง และภายในระยะเวลาสามสิบวันก่อนวันครบรอบปีของทุกปีตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการ
นั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสีย
ค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

   ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 

  ข้อ 25 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาล
ต าบลทุ่งข้าวพวง 

  ข้อ 26  ผู้ ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้มีความผิดตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

  ข้อ 27 ให้นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งข้าวพวงรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มี
อ านาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘  

 
   นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร 

 
    (นายฉอ้อน  เขื่อนเพชร) 

    นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งข้าวพวง 
 
  เห็นชอบ 
 
         นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์ 
 
        (นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์) 
         ผู้ว่าราชการจังหวัดเชยีงใหม่ 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม การออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
สถานที่จ าหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร  

 
ล าดับที่ พ้ืนที่ประกอบการ ค่าธรรมเนียม 

ฉบับละ (บาท) 
1. พ้ืนที่ประกอบการ ไม่เกิน 10 ตารางเมตร 100.00 
2. พ้ืนที่ประกอบการ ตั้งแต่ 11 – 25 ตารางเมตร 200.00 
3. พ้ืนที่ประกอบการ ตั้งแต่ 26 – 50 ตารางเมตร 300.00 
4. พ้ืนที่ประกอบการ ตั้งแต่ 51 – 100 ตารางเมตร 400.00 
5. พ้ืนที่ประกอบการ ตั้งแต่ 101 – 200 ตารางเมตร 500.00 

 
 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
การจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร  

 
 

ล าดับที่ พ้ืนที่ประกอบการ ค่าธรรมเนียม 
ฉบับละ (บาท) 

1. พ้ืนที่ประกอบการตั้งแต่ 200 – 400 ตารางเมตร 1,000.00 
2. พ้ืนที่ประกอบการ ตั้งแต่ 401 ตารางเมตร ขึ้นไป 2,000.00 

 
 
 
 
 
 
 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


