บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ. 2563
...................................................
หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

เหตุผล
โดยที่ การด าเนิ น กิจ การสถานที่จ าหน่า ยอาหารและสถานที่ ส ะสมอาหารที่ไม่ ถูกต้ องด้ว ยสุ ขลั กษณะ
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรกาหนดสุขลักษณะ
ในการดาเนินกิจ การสถานที่จาหน่ ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร หลักเกณฑ์ก ารอนุญาตให้ดาเนินกิจการ
สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและการออกหนังสือ
รับรองการแจ้งให้ดาเนินกิจการสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร จึงตราเทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรื่อง การควบคุมสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ. 2563
*************************
โดยที่เป็นการสมควรออกเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลนครอุบลราชธานีโดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีจึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การควบคุมสถานที่จาหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563”
ข้อ ๒ เทศบั ญ ญัตินี้ ให้ ใ ช้บั ง คับ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี นับแต่ เมื่อ ได้ป ระกาศไว้โ ดยเปิ ดเผย
ที่สานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานีแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๑. เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองอุบลราชธานี เรื่อง ควบคุมการค้าอาหารหรือน้าแข็งในสถานที่เอกชน
พ.ศ.๒๕๒๓
๒. เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองอุบลราชธานี เรื่อง ควบคุมการค้าอาหารหรือน้าแข็งในสถานที่เอกชน
แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๐
บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคาสั่งอื่นใดทีข่ ัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“สถานที่จาหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ
ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสาเร็จและจาหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็น
การจาหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สาหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนาไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่ หรือทางสาธารณะที่จัดไว้
สาหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้ง หรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผู้ซื้อต้องนาไปทาประกอบ
หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
“อาหารสด” หมายความว่า อาหารที่มีสภาพเป็นของสด เช่น เนื้อสัตว์ ผัก หรือผลไม้
“อาหารประเภทปรุงสาเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการทา ประกอบหรือปรุงสาเร็จพร้อมที่จะ
รับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ
“อาหารแห้ง” หมายความว่า อาหารที่ผ่านกระบวนการทาให้แห้งโดยการอบ รมควัน ตากแห้งหรือวิธีการ
อื่นใด เพื่อลดปริมาณความชื้นที่มีอยู่ในอาหารลงและเก็บรักษาไว้ได้นานขึ้น
“เครื่องปรุงรส” หมายความว่า สิ่ งที่ใช้ในกระบวนการปรุงอาหารให้ มีรูปแบบ รสชาติ หรือกลิ่นรส
ชวนรับประทาน เช่น เกลือ น้าปลา น้าส้มสายชู ซอส รวมทั้งเครื่องเทศ สมุนไพร มัสตาร์ด

“วัตถุเจือปนอาหาร” หมายความว่า วัตถุที่ตามปกติมิไ ด้ใช้เป็นอาหาร หรือเป็นส่วนประกอบที่สาคัญของ
อาหาร แต่ใช้เจื อปนในอาหารเพื่อประโยชน์ทางเทคโนโลยีการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา หรือการขนส่ ง
และให้หมายความรวมถึงวัตถุที่มิได้ใช้เจือปนในอาหาร แต่ใช้รวมอยู่กับอาหารเพื่อประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นด้วย
เช่น วัตถุกันชื้น วัตถุดูดออกซิเจน เป็นต้น
“ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง
จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุม กากับ ดูแล การดาเนินการ
ของสถานที่จาหน่ายอาหารนั้น
“ผู้สัมผัสอาหาร” หมายความว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม ประกอบ ปรุง
จาหน่าย และเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้าง และเก็บภาชนะอุปกรณ์
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลนครอุบลราชธานี
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
"เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ข้อ ๕ ให้นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออก
ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
หมวด 1
บททั่วไป
-------------------------------------------------ข้อ ๖ ผู้ ดาเนิ น กิจ การสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่ส ะสมอาหารต้องดาเนินการให้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดตามเทศบัญญัติ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

หมวด 2
สุขลักษณะในการดาเนินกิจการสถานที่จาหน่ายอาหาร
----------------------------------------------------ส่วนที่ 1
สุขลักษะของสถานที่จาหน่ายอาหาร
ข้อ ๗ สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับสถานที่และบริเวณที่ใช้ทาประกอบหรือปรุงอาหาร
จาหน่ายอาหาร และบริโภคอาหาร ดังต่อไปนี้
(1) พื้นบริเวณที่ใช้ทา ประกอบ หรือปรุงอาหารต้องสะอาด ทาด้วยวัสดุที่แข็งแรง ไม่ชารุด และทาความ
สะอาดง่าย

(2) ในกรณีที่มีผนังหรือเพดาน ผนังหรือเพดานต้องสะอาด ทาด้วยวัสดุที่แข็งแรง ไม่ชารุดและทาความ
สะอาดง่าย
(3) มีการระบายอากาศเพียงพอ และในกรณีที่สถานที่จาหน่ายอาหารเป็นสถานที่สาธารณะตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
(4) มีแสงสว่ างเพี ย งพอตามความเหมาะสมในแต่ล ะบริ เวณ ทั้งนี้ ตามที่รัฐ มนตรีโ ดยคาแนะน าของ
คณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
(5) มีที่ล้างมือและอุปกรณ์สาหรับล้างมือที่ถูกสุขลักษณะสาหรับสถานที่และบริเวณสาหรับใช้ทาประกอบ
หรือปรุงอาหาร และบริโภคอาหาร เว้นแต่สถานที่หรือบริเวณบริโภคอาหารไม่มีพื้นที่ เพียงพอสาหรับจัดให้มีที่
ล้างมือ ต้องจัดให้มีอุปกรณ์สาหรับทาความสะอาดมือที่เหมาะสม
(6) โต๊ะ ที่ใช้ เตรี ย ม ประกอบหรื อปรุงอาหาร หรือจาหน่า ยอาหาร ต้อ งสู งจากพื้ นไม่ น้อยกว่า หกสิ บ
เซนติเมตร ทาด้วยวัสดุที่ทาความสะอาดง่าย และมีสภาพดี
(7) โต๊ะหรือเก้าอี้ที่จัดไว้สาหรับบริโภคอาหารต้องสะอาด ทาด้วยวัสดุที่แข็งแรง และไม่ชารุด
ข้อ ๘ สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับส้วม ดังต่อไปนี้
(1) ต้องจัดให้มีหรือจัดหาห้องส้วมที่มีสภาพดี พร้อมใช้ และมีจานวนเพียงพอ
(2) ห้องส้วมต้องสะอาด พื้นระบายน้าได้ดี ไม่มีน้าขัง มีการระบายอากาศที่ดี และมีแสงสว่างเพียงพอ
(3) มีอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณ์สาหรับล้างมือจานวนเพียงพอ
(4) ห้องส้วมต้องแยกเป็นสัดส่วน โดยประตูไม่เปิดโดยตรงสู่บริเวณที่เตรียม ทา ประกอบหรือปรุงอาหาร
ที่เก็บ ที่จาหน่าย ที่บริโภคอาหาร ที่ล้างและเก็บภาชนะอุป กรณ์ เว้นแต่จะมีการจัดการห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ
และมีฉากปิดกั้นที่เหมาะสม ทั้งนี้ ประตูห้องส้วมต้องปิดตลอดเวลา
ข้อ ๙ สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับมูลฝอย โดยมีถังรองรับมูลฝอยที่มีสภาพดี ไม่รั่วซึม
ไม่ดูดซับ น้า มีฝ าปิ ดมิดชิด แยกเศษอาหารจากมูล ฝอยประเภทอื่น และต้องดูแลรักษาความสะอาดถังรองรับ
มูลฝอยและบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ การจัดการเกี่ยวกับมูลฝอยให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยในสถานที่จาหน่ายอาหาร
ข้อ ๑๐ สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้าเสีย ดังต่อไปนี้
(1) ต้องมีการระบายน้าได้ดี ไม่มีน้าขัง และไม่มีเศษอาหารตกค้างในบริเวณสถานที่จาหน่ายอาหาร
(2) ต้องมีการแยกเศษอาหารออกจากภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ก่อนการทาความสะอาด
(3) ต้องมีการแยกไขมันไปกาจัดก่อนระบายน้าทิ้งออกสู่ระบบระบายน้า โดยใช้ถังดักไขมันหรือบ่อดัก
ไขมัน หรือการบาบัดด้วยวิธีการอื่นที่มีประสิทธิภาพไม่ต่ากว่าการบาบัดด้วยถังดัดไขมันหรือบ่อดักไขมัน และน้าทิ้ง
ต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ข้อ ๑๑ สถานที่ จ าหน่ ายอาหารต้ อ งมีม าตรการในการป้ อ งกั น สั ต ว์ แมลงน าโรค และสั ต ว์เ ลี้ ยงตาม
หลักวิชาการ
ข้อ ๑๒ สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีมาตรการ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือสาหรับป้องกันอัคคีภัยจากการ
ใช้เชื้อเพลิงในการทา ประกอบ หรือปรุงอาหาร

ส่วนที่ 2
สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการทา ประกอบ หรือปรุง การเก็บรักษา และการจาหน่ายอาหาร
---------------------------------------------ข้อ ๑๓ สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารสด ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) อาหารสดที่นามาประกอบและปรุงอาหาร ต้องเป็นอาหารสดที่มีคุณภาพดี สะอาด และปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค
(2) อาหารสดต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน มีการปกปิดไม่วางบนพื้นหรือ
บริ เ วณที่ อ าจท าให้ อ าหารปนเปื้ อ น ทั้ ง นี้ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ รั ฐ มนตรี โ ดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 1๔ สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารแห้ง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) อาหารแห้งต้องสะอาด ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อน และมีการเก็บอย่างเหมาะสม
(2) อาหารในภาชนะที่ บ รรจุ ที่ ปิ ด สนิ ท เครื่ อ งปรุ ง รส วั ต ถุ เ จื อ ปนอาหาร และสิ่ ง อื่ น ที่ น ามาใช้ ใ น
กระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารปลอดภัย และได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
ข้อ 1๕ สถานที่ จ าหน่ า ยอาหารต้อ งมีก ารจั ด การเกี่ ยวกั บอาหารประเภทปรุ งส าเร็ จ ตามหลั ก เกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) อาหารประเภทปรุงสาเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกันการปนเปื้อน รวมทั้ง
วางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร
(2) มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสาเร็จให้สะอาด ปลอดภัยสาหรับการบริโภคตามชนิดของ
อาหาร ตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
(3) มีการจั ดการสุ ข ลั กษณะของการจาหน่ายอาหารตามที่รัฐ มนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 1๖ น้าดื่มหรือเครื่องดื่มที่เป็นอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ใช้ในสถานที่จาหน่ายอาหารต้องมี
คุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร โดยต้องวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าสิบห้า เซนติเมตรและต้องทา
ความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนนามาให้บริการ
ในกรณีที่เป็นน้าดื่มที่ไม่ได้เป็นอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทหรือเครื่องดื่มที่ปรุงจาหน่ายต้องบรรจุใน
ภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และการป้องกันการปนเปื้อน โดยต้องวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร
ทั้งนี้ น้าดื่มและน้าที่ใช้สาหรับปรุงเครื่องดื่มต้องมีคุณภาพไม่ต่ากว่าเกณฑ์คุณภาพน้าบริโภคที่กรมอนามัยกาหนด
ข้อ 1๗ การทา ประกอบ หรื อปรุง อาหารต้อ งใช้น้ าที่ มีคุณ ภาพไม่ต่ ากว่ าเกณฑ์คุ ณภาพน้ าบริโ ภคที่
กรมอนามัยกาหนด
ข้อ 1๘ สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้าแข็ง ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ใช้น้าแข็งที่สะอาดและมีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร

(2) เก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด และวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตร ปากขอบ
ภาชนะสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร ไม่ วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนและต้องไม่ระบายน้า
จากถุงน้าแข็งลงสู่พื้นบริเวณที่วางภาชนะ
(3) ใช้อุปกรณ์สาหรับคีบหรือตักน้าแข็งโดยเฉพาะ โดยอุปกรณ์ต้องสะอาดและมีด้ามจับ
(4) ห้ามนาอาหารหรือสิ่งของอื่นไปแช่รวมกับน้าแข็งสาหรับบริโภค
ข้อ 1๙ สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้าใช้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) น้าใช้ต้องเป็นน้าประปา ยกเว้นในท้องถิ่นที่ไม่มีน้าประปาให้ใช้น้าที่มีคุณภาพเทียบเท่าน้าประปาหรือ
เป็นไปตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(2) ภาชนะบรรจุน้าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย และสภาพดี
ข้อ ๒๐ สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการสารเคมี สารทาความสะอาด วัตถุมีพิษหรือวัตถุที่อาจเป็น
อันตรายต่ออาหาร โดยติดฉลากและป้ายให้เห็นชัดเจน พร้อมทั้งมีคาเตือนและคาแนะนาเมื่อเกิดอุบัติภัยจาก
สารดังกล่ าว และการจั ดเก็บต้องแยกบริ เวณเป็นสัดส่ ว นต่างหากจากบริ เวณที่ใช้ทา ประกอบ ปรุง จาหน่าย
และบริโภคอาหาร
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนถ่ายสารเคมี สารทาความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหาร
จากภาชนะบรรจุเดิม ห้ามนาภาชนะบรรจุนั้นมาใช้บรรจุอาหาร และห้ามนาภาชนะบรรจุอาหารมาใช้บรรจุสารเคมี
สารทาความสะอาดวัตถุที่มีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหาร
ข้อ ๒๑ ห้ า มใช้ ก๊าซหุ งต้มเป็ น เชื้อเพลิ งในการทา ปะกอบ หรื อปรุง อาหารบนโต๊ะหรือที่ รับประทาน
ในสถานที่จาหน่ายอาหาร
ข้อ ๒๒ ห้ามนาเมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิงในการทา ประกอบ ปรุง หรืออุ่ นอาหาร
ในสถานที่จาหน่ายอาหาร เว้นแต่เป็นการใช้แอลกอฮอล์แข็งสาหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้อง
มีมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม

ส่วนที่ 3
สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้อื่น ๆ
--------------------------------------ข้อ ๒๓ สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ต่าง ๆ ต้องสะอาดและทาจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับอาหาร
แต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ชารุด และมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
(2) มีก ารจั ด เก็ บ ภาชนะ อุ ป กรณ์ และเครื่ อ งใช้ ไ ว้ ในที่ ส ะอาด โดยวางสู งจากพื้น ไม่ น้อ ยกว่า หกสิ บ
เซนติเมตร และมีการปกปิดหรือป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
(3) จัดให้มีช้อนกลาง สาหรับอาหารที่รับประทานร่วมกัน

(4) ตู้เย็น ตู้แช่ หรืออุปกรณ์เก็บรักษาคุณภาพอาหารด้วยความเย็นอื่น ๆ ต้องสะอาด มีสภาพดี ไม่ชารุด
และมีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร
(5) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ อุปกรณ์ประกอบหรือปรุงอาหารด้วยความร้อนอื่นๆ หรืออุปกรณ์เตรียม
อาหาร ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี และไม่ชารุด
ข้อ 2๔ สถานที่ จ าหน่ ายอาหารต้อ งมี การจั ดการเกี่ย วกั บการทาความสะอาดภาชนะ อุป กรณ์ และ
เครื่องใช้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่รอการทาความสะอาด ต้องเก็บในที่ที่สามารถป้องกันสัตว์และแมลง
นาโรคได้
(2) มีการทาความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่ถูกสุ ขลั กษณะ และใช้ส ารทาความสะอาด
ที่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามคาแนะนาการใช้สารทาความสะอาดนั้น ๆ จากผู้ผลิต
(3) จัดให้มีการฆ่าเชื้อภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ภายหลังการทาความสะอาด
ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนดสารที่ห้ามใช้ในการ
ทาความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้
ส่วนที่ 4
สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
-----------------------------------------ข้อ 2๕ ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ ป ระกอบกิจ การและผู้ สั ม ผั ส อาหารต้ อ งมี สุ ข ภาพร่ า งกายแข็ งแรง ไม่ เป็ นโรคติ ดต่ อหรือ พาหะ
นาโรคติดต่อ โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ หรือโรคอื่น ๆ ตามที่กาหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่นในกรณีที่เจ็บป่วยต้องหยุด
ปฏิบัติงานและรักษาให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานได้
(2) ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่รัฐมนตรีโดย
คาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
(3) ผู้สัมผัสอาหารต้องรักษาความสะอาดของร่างกาย สวมใส่เสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้ องกันที่สะอาดและ
สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้
(4) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ประกอบ ปรุง จาหน่ายและเสิร์ฟอาหาร ให้ถูก
สุขลักษณะ และไม่กระทาการใด ๆ ที่จะทาให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือก่อให้เกิดโรค
(5) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามที่กาหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น

หมวด 3
สุขลักษณะในการดาเนินกิจการสถานที่สะสมอาหาร
------------------------------------ข้อ 2๖ ผู้จัดตั้งสถานที่สะสมอาหารต้องจัดสถานที่ตลอดจนสิ่งอื่นที่ใช้ในการประกอบกิจการให้ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ ดังต่อไปนี้
(1) ตั้งอยู่ห่างจากบริเวณที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ที่ฝัง เผา หรือเก็บศพ ที่เทสิ่งปฏิกูล ที่เลี้ยง
สัตว์ หรือที่อื่นใดที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 100 เมตร เว้นแต่สามารถ
ปรับปรุงสถานที่ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือคาสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น
(2) พื้นทาด้วยวัสดุถาวร ทาความสะอาดง่าย
(3) จัดให้มีระบบการระบายน้าอย่างเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(4) จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(5) จัดให้มีส้วมที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(6) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(7) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

หมวด 4
ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง
---------------------------------ส่วนที่ 1
ใบอนุญาต
ข้อ 2๗ ผู้ใดจะจั ดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่ส ะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่
เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 2๘ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่ง
มีพื้น ที่เกิน สองร้ อยตารางเมตรจะต้องยื่ นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับ
เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
๑. บัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการกาจัดสิ่งปฏิกูล (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหนะ)
3. หนังสือยินยอมรับกาจัดจากสถานประกอบกิจการกาจัดสิ่งปฏิกูล (กรณีที่ส่งไปกาจัดที่อื่น)
4. หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมายกาหนด)

5. หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายกาหนด)
6. ใบมอบอานาจ (กรณีที่มีการมอบอานาจ)
7. หลักฐานอื่นที่จาเป็น
ข้อ 2๙ เมื่อได้รั บ คาขอรั บ ใบอนุ ญาตหรือคาขอต่ออายุ ใบอนุญาต ให้ เจ้ าพนักงานท้องถิ่น ตรวจสอบ
ความถูกต้องและของคาขอและความครบถ้ วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทาบันทึก
ความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยให้เจ้าหน้าที่ และผู้ยื่น
คาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
เจ้ าพนั กงานท้องถิ่ น ต้องออกใบอนุญ าตหรือมี ห นังสื อแจ้งคาสั่ ง ไม่อนุญาต พร้อมด้ว ยเหตุ ผ ลให้ ผู้ ข อ
อนุ ญ าตทราบภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ได้ รั บ ค าขอซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดถู ก ต้ อ งหรื อ ครบถ้ ว นตามที่ ก าหนดใน
เทศบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
กาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการ
ขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลา
ไว้แล้วนั้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
ถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสาเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง
ข้ อ ๓๐ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตต้ อ งมารั บ ใบอนุ ญ าตภายในสิ บ ห้ า วั น (หรื อ ตามที่ เ ห็ น สมควร) นั บ แต่ วั น ที่
ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ทราบแล้ว
ข้อ 3๑ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ ใช้ได้
เพียงในเขตอานาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
ข้อ 3๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ 3๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคา
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด ตามแบบที่กาหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ใบอนุ ญ าตสู ญ หาย ให้ ผู้ ยื่น ค าขอรับ ใบแทนใบอนุญ าตน าส าเนาบั น ทึก การแจ้ง ความต่ อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาใบอนุญาต
เดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ 3๔ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

ในเรื่ องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับ การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ 3๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(2) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 กฎกระทรวง
หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุข ภาพ
ของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ 3๖ คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ
ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่ งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ
หรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่า
ผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ 3๗ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ส่วนที่ 2
หนังสือรับรองการแจ้ง
ข้อ 3๘ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิ น
สองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับหนังสือรับรอง
การแจ้งก่อนการจัดตั้ง
ข้อ 3๙ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่ง
มีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานคาขอรับใบอนุญาตตาม
แบบที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
๑. บัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหนะ)
3. หนังสือยินยอมรับกาจัดจากสถานประกอบกิจการกาจัดสิ่งปฏิกูล (กรณีที่ส่งไปกาจัดที่อื่น)
4. หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมายกาหนด)
5. หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายกาหนด)
6. ใบมอบอานาจ (กรณีที่มีการมอบอานาจ)
7. หลักฐานอื่นที่จาเป็น
ข้อ ๔๐ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบกิจการ
ตามที่แจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่กาหนดในเทศบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง ถ้าการแจ้ง
เป็ น ไปโดยถูกต้องให้ เจ้ าพนั กงานท้องถิ่นออกหนังสื อรับรองการแจ้งให้ ผู้ แจ้งภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง
ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกาหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับหนังสือ
รับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้
ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบเพื่อดาเนินการหรือ
แก้ไขหรือเพิ่มเติม หากไม่สามารถดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทาบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น
ด้ว ย ถ้าผู้ แจ้ งไม่ดาเนิน การแก้ไขให้ ถูกต้องภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอั นสิ้นผล แต่ถ้าผู้แจ้งได้ดาเนินการแก้ไขภายในเวลา
ที่กาหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วันที่ได้รับ
การแจ้งซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่กาหนดในเทศบัญญัตินี้
ข้อ 4๑ ผู้ ได้รั บ หนั งสือรั บ รองการแจ้งต้ องแสดงหนังสื อรับรองการแจ้งไว้โ ดยเปิดเผยและเห็ นได้ง่าย
ณ สถานที่ดาเนินกิจการตลอดเวลาที่ดาเนินกิจการ
ข้อ 41 ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับหนังสือ
รับรองการแจ้งยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย
หรือชารุด ตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ให้ผู้ยื่นขอรั บใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งนาสาเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย
(2) ในกรณีห นังสื อรับ รองการแจ้งถูกทาลาย หรือช ารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ ยื่นขอรับใบแทนหนังสื อ
รับรองการแจ้งนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ 42 เมื่อผู้แจ้งประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการดาเนินกิจการให้แก่บุคคลอื่นให้แจ้งให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบด้วย
ข้อ 43 ในกรณีที่ผู้ดาเนินกิจการใดดาเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในเทศบัญญัติ นี้โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นและเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เพราะเหตุที่ฝ่าฝืนดาเนินกิจการโดยมิได้
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่ง ยังฝ่าฝืนดาเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ดาเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้ายัง
ฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งห้ามการดาเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลาที่กาหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้

หมวด 5
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
ข้อ 44 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต หรือผู้แจ้งมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามบัญชีที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ
นี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกและก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสาหรับกรณีที่
เป็น การขอต่อใบอนุ ญาต หรือในวันที่มาแจ้งและก่อนวันครบรอบปีของทุกปีตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้น
ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้าง
ชาระ เว้นแต่ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีนี้ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ 45 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น
หมวด 6
บทกาหนดโทษ
ข้อ 46 ผู้ใดฝ่าฝืนคาสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ ปฏิบัติตามเทศบัญญัติ นี้ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้
ในบทกาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๗ บรรดาใบอนุญาตที่ออกตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองอุบลราชธานี เรื่อง ควบคุมการค้าอาหาร
และน้าแข็งในสถานที่เอกชน พ.ศ.๒๕๒๓ แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๐ ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นจะสิ้นอายุ
ข้อ ๔๘ คาขออนุญาตใด ๆ ที่ได้ยื่นตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองอุบลราชธานี เรื่อง ควบคุมการค้าอาหาร
และน้าแข็งในสถานที่เอกชน พ.ศ.๒๕๒๓ แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๐ และยังอยู่ในระหว่างการ
พิจารณา ให้ถือว่า เป็นคาขออนุญาตตามเทศบัญญัตินี้โดยอนุโลม และถ้า คาขออนุญาตดังกล่าวมีข้อความแตกต่าง
ไปจากคาขออนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมคาขออนุญาตเพื่อให้
เป็นไปตามเทศบัญญัตนิ ี้ได้
ประกาศ ณ วันที่ .........เดือน............................พ.ศ...............
(ลงชื่อ)
(นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ)
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(...............................................)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

บัญชีค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง
แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี
ควบคุมสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ.๒๕๖๓
๑.ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้ง
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕

พื้นที่ประกอบการ
พื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๑๐ ตารางเมตร
พื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐ ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน ๒๕ ตารางเมตร
พื้นที่ประกอบการเกิน ๒๕ ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
พื้นที่ประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
พื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร

ค่าธรรมเนียมฉบับละ (บาท/ปี)
๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

๒.ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
ลาดับที่
๑
๒

พื้นที่ประกอบการ
พื้นที่ประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร
พื้นที่ประกอบการเกิน ๔๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

ค่าธรรมเนียมฉบับละ (บาท/ปี)
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐

รายการเสียค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้ง
วัน/เดือน/ปี
ที่ชาระค่าธรรมเนียม

ใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่

เลขที่

วัน/เดือน/ปี

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

