ร่าง

เทศบัญญัติเทศบาลตาบลดอนเขือง
เรื่อง การจัดตัง้ สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานทีส่ ะสมอาหาร
พ.ศ. ...............

เทศบาลตาบลดอนเขือง อาเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตาบลดอนเขือง
เรื่อง การจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ. ..................
-------------------------------------------------หลักการ
ปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตาบลดอนเขือง
สถานที่สะสมอาหาร

ว่าด้วยการจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและ

เหตุผล
เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลการประกอบกิจการสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหารภายในเขตเทศบาลตาบลดอนเขือง ให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและ
สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตาบลดอนเขือง เรื่อง การจัดตั้งสถานที่
จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2554 แล้วตราเทศบัญญัติเรื่องการจัดตั้งสถานที่จาหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหารฉบับใหม่ขึ้นใช้บังคับแทน
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เทศบัญญัติเทศบาลตาบลดอนเขือง
เรื่อง การจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ. ........................
____________________
โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร อาศัยอานาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 ทวิ มาตรา 62 มาตรา 63 แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ประกอบมาตรา 40
มาตรา 48 มาตรา 50 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2560 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 40
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เทศบาลตาบลดอนเขือง โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลดอนเขือง และผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลดอนเขือง เรื่อง การจัดตั้งสถานที่จาหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .......................”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลดอนเขือง ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่
สานักงานเทศบาลตาบลดอนเขืองแล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3 ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตาบลดอนเขือง เรื่อง การจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2554
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“สถานที่จาหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ
ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสาเร็จและจาหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้ไม่ว่าจะ
เป็นการจาหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สาหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนาไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะที่
จัดไว้สาหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใดซึ่งผู้ซื้อต้องนาไปทา
ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
“อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอื่น ๆ ที่มีสภาพเป็นของ
สด
“อาหารประเภทปรุงสาเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการทา ประกอบหรือปรุงสาเร็จพร้อมที่
จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ
“อาหารแห้ง” หมายความว่า อาหารที่ผ่านกระบวนการทาให้แห้งโดยการอบ รมควัน ตากแห้ง หรือ
วิธีการอื่นใด เพื่อลดปริมาณความชื้นที่มีอยู่ในอาหารลงและเก็บรักษาไว้ได้นานขึ้น
“เครื่องปรุงรส” หมายความว่า สิ่งที่ใช้ในกระบวนการปรุงอาหารให้มีรูปแบบ รสชาติ หรือกลิ่นรส
ชวนรับประทาน เช่น เกลือ น้าปลา น้าส้มสายชู ซอส รวมทั้งเครื่องเทศ สมุนไพร หรือมัสตาร์ด เป็นต้น
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“วัตถุเจือปนอาหาร” หมายความว่า วัตถุที่ตามปกติมิได้ใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบที่สาคัญ
ของอาหาร แต่ใช้เจือปนในอาหารเพื่อประโยชน์ในการการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา หรือการขนส่ง และ
ให้หมายความรวมถึงวัตถุที่มิได้เจือปนในอาหาร แต่บรรจุรวมอยู่กับอาหารเพื่อประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น เช่น
วัตถุกันชื้น วัตถุดูดออกซิเจน
“ผู้สัมผัสอาหาร” หมายความว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียมประกอบ ปรุง
จาหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์
“ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง
จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุม
กากับ
ดูแลการ
ดาเนินการของสถานที่จาหน่ายอาหารนั้น
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลตาบลดอนเขือง
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลดอนเขือง
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
3) พ.ศ.2560
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีตาบลดอนเขืองเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอานาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
____________________
ข้อ 6 ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน
สองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ
สอ.1 ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอหนังสือ
รับรองการแจ้ง ตามแบบ สอ.2 ก่อนการจัดตั้ง
หมวด ๒
สุขลักษณะในการดาเนินกิจการสถานที่จาหน่ายอาหาร
____________________
ส่วนที่ ๑
สุขลักษณะของสถานที่จาหน่ายอาหาร
ข้อ 7 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับสถานที่และบริเวณที่ใช้ทา ประกอบหรือปรุง
อาหาร จาหน่ายอาหาร และบริโภคอาหาร ดังต่อไปนี้
(๑) พื้นที่บริเวณที่ใช้ทา ประกอบ หรือปรุงอาหารต้องสะอาด ทาด้วยวัสดุแข็งแรงไม่ชารุด และ
ทาความสะอาดง่าย
(๒) ในกรณีที่มีผนังหรือเพดาน ผนังหรือเพดานต้องสะอาด ต้องทาด้วยวัสดุแข็งแรง และไม่ชารุด

4

(๓) มีการระบายอากาศเพียงพอ และในกรณีที่สถานที่จาหน่ายอาหารเป็นสถานที่สาธารณะตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
(๔) มีแสงสว่างเพียงพอตามความเหมาะสมในแต่ละบริเวณ
(๕) มีที่ล้างมือและอุปกรณ์สาหรับล้างมือที่ถูกสุขลักษณะสาหรับสถานที่และบริเวณสาหรับใช้ทา
ประกอบ หรือปรุงอาหาร และบริโภคอาหาร เว้นแต่สถานที่หรือบริเวณบริโภคอาหารไม่มีพื้นที่เพียงพอสาหรับ
จัดให้มีที่ล้างมือ ต้องจัดให้มีอุปกรณ์สาหรับทาความสะอาดมือที่เหมาะสม
(๖) โต๊ะที่ใช้เตรียม ประกอบหรือปรุงอาหาร หรือที่จาหน่ายอาหาร ต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าหก
สิบเซนติเมตร ทาด้วยวัสดุที่ทาความสะอาดง่าย และมีสภาพดี
(๗) โต๊ะหรือเก้าอี้ที่จัดไว้สาหรับบริโภคอาหารต้องสะอาด ทาด้วยวัสดุแข็งแรง และไม่ชารุด
(๘) น้าใช้เป็นน้าประปา ยกเว้นกรณีที่ไม่มีน้าประปาให้ใช้น้าที่มีคุณภาพเทียบเท่าน้าประปาหรือ
เป็นไปตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธรณสุข
(๙) ภาชนะบรรจุน้าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย และสภาพดี
ข้อ 8 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับส้วม ดังต่อไปนี้
(1) ต้องจัดให้มีหรือจัดหาห้องส้วมที่มีสภาพดี พร้อมใช้ และมีจานวนเพียงพอ
(2) ห้องส้วมต้องสะอาด พื้นระบายน้าได้ดี ไม่มีน้าขัง มีการระบายอากาศที่ดี และมีแสงสว่าง
เพียงพอ
(3) มีอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณ์สาหรับล้างมือจานวนเพียงพอ
(4) ห้องส้วมต้องแยกเป็นสัดส่วน โดยประตูไม่เปิดโดยตรงสู่บริเวณที่เตรียม ทา ประกอบหรือ
ปรุงอาหาร ที่เก็บ ที่จาหน่าย ที่บริโภคอาหาร ที่ล้างและที่เก็บภาชนะอุปกรณ์เว้นแต่จะมีการจัดการห้องส้วม
ให้สะอาดอยู่เสมอ และมีฉากปิดกั้นที่เหมาะสม ทั้งนี้ ประตูห้องส้วมต้องปิดตลอดเวลา
ข้อ 9 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับมูลฝอย โดยมีถังรองรับมูลฝอยที่มีสภาพดี ไม่
รั่วซึม ไม่ดูดซับน้า มีฝาปิดมิดชิด แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่น และต้องดูแลรักษาความสะอาดถังรับ
มูลฝอยและบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้การจัดการเกี่ยวกับมูลฝอยและถังรองรับ
มูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยในสถานที่จาหน่ายอาหาร
ข้อ 10 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้าเสีย ดังต่อไปนี้
(1) ต้องมีการระบายน้าได้ดี ไม่มีน้าขัง และไม่มีเศษอาหารตกค้างในบริเวณสถานที่จาหน่าย
อาหาร
(๒) ต้องมีการแยกเศษอาหารออกจากภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ก่อนการทาความสะอาด
(๓) ต้องมีการแยกไขมันไปกาจัด ก่อนระบายน้าทิ้งออกสู่ระบบระบายน้า โดยใช้ถังดักไขมันหรือ
บ่อดักไขมัน หรือการบาบัดด้วยวิธีการอื่นที่มีประสิทธิภาพไม่ต่ากว่าการบาบัดด้วยถังดักไขมันหรือบ่อดักไขมัน
และน้าทิ้งต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ข้อ 11 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีมาตรการในการป้องกันสัตว์ แมลงนาโรค และสัตว์เลี้ยงตาม
หลักวิชาการ
ข้อ 12 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีมาตรการ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือสาหรับป้องกันอัคคีภัยจาก
การใช้เชื้อเพลิงในการทา ประกอบ หรือปรุงอาหาร
ส่วนที่ ๒
สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการทา ประกอบ หรือปรุง การเก็บรักษา และการจาหน่ายอาหาร
ข้อ ๑3 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารสด ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
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(๑) อาหารสดที่นามาประกอบและปรุงอาหาร ต้องเป็นอาหารสดที่มีคุณภาพดี สะอาดและ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
(๒) อาหารสดต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน มีการปกปิด ไม่วางบน
พื้น หรือบริเวณที่อาจทาให้อาหารปนเปื้อน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๑4 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารแห้ง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) อาหารแห้งต้องสะอาด ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อน และมีการเก็บอย่างเหมาะสม
(๒) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร และสิ่งอื่นที่นามาใช้ใน
กระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารต้องปลอดภัย ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
ข้อ ๑5 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารประเภทปรุงสาเร็จตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) อาหารประเภทปรุงสาเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกันการ
ปนเปื้อน รวมทั้งวางสูงจากพื้นอย่างน้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร
(๒) มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสาเร็จให้สะอาด ปลอดภัยสาหรับการบริโภคตาม
ชนิดของอาหาร
ข้อ ๑6 น้าดื่มหรือเครื่องดื่มที่เป็นอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ใช้ในสถานที่จาหน่ายอาหาร
ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร โดยต้องวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตร
และต้องทาความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนนามาให้บริการในกรณีที่เป็นน้าดื่มที่
ไม่ได้เป็นอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทหรือเครื่องดื่มที่ปรุงจาหน่ายต้องบรรจุในภาชนะที่สะอาด
มีการ
ปกปิด และป้องกันการปนเปื้อน โดยต้องวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร ทั้งนี้ น้าดื่มและน้าที่ใช้
สาหรับปรุงเครื่องดื่มต้องมีคุณภาพไม่ต่ากว่าเกณฑ์คุณภาพน้าบริโภคที่กรมอนามัยกาหนด
ข้อ 17 การทา ประกอบ หรือปรุงอาหารต้องใช้น้าที่มีคุณภาพไม่ต่ากว่าเกณฑ์คุณภาพน้าบริโภคที่
กรมอนามัยกาหนด
ข้อ ๑8 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้าแข็ง ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ใช้น้าแข็งที่สะอาดและมีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
(๒) เก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด และวางสูงจากพื้นอย่างน้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตร
ปากขอบภาชนะสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร ไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนและต้อง
ไม่ระบายน้าจากถังน้าแข็งลงสู่พื้นบริเวณที่วางภาชนะ
(๓) ใช้อุปกรณ์สาหรับคีบหรือตักน้าแข็งโดยเฉพาะ โดยอุปกรณ์ต้องสะอาดและมีด้ามจับ
(๔) ห้ามนาอาหารหรือสิ่งของอื่นไปแช่รวมกับน้าแข็งสาหรับบริโภค
ข้อ ๑9 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้าใช้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) น้าใช้ต้องเป็นน้าประปา ยกเว้นในท้องถิ่นที่ไม่มีน้าประปาให้ใช้น้าที่มีคุณภาพเทียบเท่า
น้าประปาหรือเป็นไปตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(2) ภาชนะบรรจุน้าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย และสภาพดี
ข้อ 20 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องจัดการสารเคมี สารทาความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจ
เป็นอันตรายต่ออาหาร โดยติดฉลากและป้ายให้เห็นชัดเจน พร้อมทั้งมีคาเตือนและคาแนะนาเมื่อเกิดอุบัติภัย
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จากสารดังกล่าว และการจัดเก็บต้องแยกบริเวณเป็นสัดส่วนต่างหากจากบริเวณที่ใช้ทา ประกอบ ปรุงจาหน่าย
และบริโภคอาหาร
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนถ่ายสารเคมี สารทาความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อ
อาหารจากภาชนะบรรจุเดิม ห้ามนาภาชนะบรรจุนั้นมาใช้บรรจุอาหาร และห้ามนาภาชนะบรรจุอาหารมาใช้
บรรจุสารเคมี สารทาความสะอาดวัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหาร
ข้อ 21 ห้ามใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการทา ประกอบ หรือปรุงอาหารบนโต๊ะหรือที่รับประทาน
อาหารในสถานที่จาหน่ายอาหาร
ข้อ 22 ห้ามใช้เมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิงในการทา ประกอบ ปรุง หรืออุ่นอาหาร
ในสถานที่จาหน่ายอาหาร เว้นแต่เป็นการใช้แอลกอฮอล์แข็งสาหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ต้องมีมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ส่วนที่ ๓
สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้อื่น ๆ และน้าใช้
ข้อ 23 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ภาชนะ อุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ ต้องสะอาดและทาจากวัสดุที่ปลอดภัยเหมาะสมกับ
อาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ชารุด และมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
(๒) มีการจัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ไว้ในที่สะอาด โดยวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าหก
สิบเซนติเมตร และมีการปกปิดหรือป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
(๓) จัดให้มีช้อนกลาง สาหรับอาหารที่รับประทานร่วมกัน
(4) ตู้เย็น ตู้แช่ หรืออุปกรณ์เก็บรักษาคุณภาพอาหารด้วยความเย็นอื่น ๆ ต้องสะอาดมีสภาพดี
ไม่ชารุด และมีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร
(5) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ อุปกรณ์ประกอบหรือปรุงอาหารด้วยความร้อนอื่น ๆ หรือ
อุปกรณ์เตรียมอาหาร ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี และไม่ชารุด
ข้อ 24 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับการทาความสะอาดภาชนะบรรจุอาหาร
อุปกรณ์ และเครื่องใช้ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่รอการทาความสะอาด ต้องเก็บในที่ที่สามารถป้องกันสัตว์
และแมลงนาโรคได้
(๒) ทาความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่ถูกสุขลักษณะ และใช้สารทาความสะอาดที่
เหมาะสม โดยปฏิบัติตามคาแนะนาการใช้สารทาความสะอาดนั้น ๆ จากผู้ผลิต
(3) จัดให้มีการฆ่าเชื้อภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ภายหลังการทาความสะอาด
ส่วนที่ ๔
สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
ข้อ 25 ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือ
พาหะนาโรคติดต่อ โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ หรือโรคอื่น ๆ ตามที่กาหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น ในกรณีที่
เจ็บป่วยต้องหยุดปฏิบัติงานและรักษาให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานได้
(๒) ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่รัฐมนตรี
กาหนด
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(๓) ผู้สัมผัสอาหารต้องรักษาความสะอาดของร่างกาย สวมใส่เสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกันที่สะอาด
และสามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้
(๔) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ประกอบ ปรุง จาหน่ายและเสิร์ฟ
อาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ และไม่กระทาการใด ๆ ที่จะทาให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือก่อให้เกิดโรคได้
(๕) ต้องปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้า
พนักงานสาธารณสุข
หมวด 3
สุขลักษณะในการดาเนินกิจการสถานที่สะสมอาหาร
____________________
ข้อ ๒6 ผู้จัดตั้งสถานที่สะสมอาหารต้องจัดสถานที่ตลอดจนสิ่งอื่นที่ใช้ในการประกอบกิจการให้
ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) ตั้งอยู่ห่างจากบริเวณที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ที่ฝัง เผา หรือเก็บศพ ที่เททิ้งสิ่ง
ปฏิกูล ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่นใดที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร
เว้นแต่สามารถปรับปรุงสถานที่ให้ถูกต้อง ด้วยสุขลักษณะตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือคาสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(๒) พื้นทาด้วยวัสดุถาวร ทาความสะอาดง่าย
(๓) จัดให้มีระบบการระบายน้าอย่างเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(๔) จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(๕) จัดให้มีส้วมที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(๖) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คาสั่งของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
หมวด 4
ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง
____________________
ส่วนที่ ๑
ใบอนุญาต
ข้อ ๒7 ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่
เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๒8 ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่
ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด จะต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบ
สอ.1 ที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหากิจ
(๒) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) อื่น ๆ ตามที่เทศบาลตาบลดอนเขืองประกาศกาหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

8

ข้อ 29 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกาหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ 30 เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์
ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้
ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทราบทันที ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้
ในขณะนั้น ให้แจ้งให้ผู้ขออนุญาตดาเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน และให้
บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งกาหนดระยะเวลาที่ผู้ขอ
อนุญาตจะต้องดาเนินการแก้ไขหรือยื่นเพิ่มเติมไว้ ในบันทึกดังกล่าวด้วยและให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ขอ
อนุญาตลงนามไว้ในบันทึกนั้น ทั้งนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มอบสาเนาบันทึกตามวรรคหนึ่งให้ผู้ยื่นคาขอไว้เป็น
หลักฐาน
ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคาขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่คืนคาขอให้แก่ผู้ขออนุญาตพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคาขอให้ทราบด้วย
เจ้า
พนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตตามแบบ สอ.4 หรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนดในเทศ
บัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกาหนดตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตามวรรคสอง หรือตามที่
ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือ
ให้ผู้ยื่นคาขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสาเนาแจ้ง ก.พ.ร.
ทราบทุกครั้ง
ข้อ ๓1 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และ
ให้ใช้เพียงในเขตอานาจของเทศบาลตาบลดอนเขืองเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตดาเนินการชาระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตจะสิ้นอายุ
ลง เมื่อชาระค่าธรรมเนียมแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตให้แก่ผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับ
ใบอนุญาตได้รับการต่ออายุใบอนุญาตแล้ว
ในกรณีที่ไม่สามารถออกใบอนุญาตให้แก่ผู้รับใบอนุญาตได้ตามวรรคสอง ให้ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้
รับชาระค่าธรรมเนียมออกหลักฐานการรับเงินให้แก่ผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าหลักฐานการรับเงินดังกล่าว
เป็นหลักฐานการต่ออายุใบอนุญาต จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ชาระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตจะสิ้นอายุ ถือว่า
ผู้รับใบอนุญาตขาดการต่ออายุใบอนุญาต ไม่สามารถประกอบกิจการต่อได้ หากมีความประสงค์ที่จะประกอบ
กิจการต่อไป จะต้องยื่นคาขออนุญาตพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาที่เกี่ยวข้องเสมือนเป็นผู้ประกอบ
กิจการรายใหม่
ข้อ ๓2 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๓3 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่น
คาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลายหรือชารุด ตามแบบที่
กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
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การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาต
นาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๓4 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบท
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๓5 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
กฎกระทรวงหรือเทศบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของ
ประชาชน
ข้อ ๓6 คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่งโดยทางไปรษณีย์
ตอบรับ หรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของผู้รับใบอนุญาต
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓7 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ส่วนที่ ๒
หนังสือรับรองการแจ้ง
ข้อ ๓8 ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่
ใดซึ่งพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
แบบ สอ.2 ที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัว/ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) อื่น ๆ ตามที่เทศบาลตาบลดอนเขืองประกาศกาหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้ง ตามแบบ สอ.3 เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการ
ประกอบกิจการตามที่แจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่กาหนดในเทศบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง ถ้า
การแจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งตามแบบ สอ.5 ให้ผู้แจ้งภายใน
เจ็ดวันทาการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
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ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกาหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับ
หนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้
ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบ เพื่อดาเนินการ
แก้ไขหรือเพิ่มเติม หากไม่สามารถดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทาบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึก
นั้นด้วย
ถ้าผู้แจ้งไม่ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล แต่ถ้าผู้แจ้งได้ดาเนินการแก้ไข
ภายในเวลาที่กาหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันทาการนับ
แต่วันที่ได้รับการแจ้งซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
ข้อ 39 ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ดาเนินกิจการตลอดเวลาที่ดาเนินกิจการ
ข้อ ๔0 ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รบั
หนังสือรับรองการแจ้งยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญ
หายถูกทาลาย หรือชารุด ตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งนาสาเนา
บันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทน
หนังสือรับรองการแจ้ง นาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๔1 เมื่อผู้แจ้งประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการดาเนินการให้แก่บุคคลอื่นให้แจ้งให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบด้วย
ข้อ ๔2 ในกรณีที่ผู้ดาเนินกิจการใดดาเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในเทศบัญญัตินี้โดยมิได้แจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นและเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เพราะเหตุที่ฝ่าฝืนดาเนิน
กิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่ง ยังฝ่าฝืนดาเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นต่อไป ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ดาเนินการแจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น
ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งห้ามการดาเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลาที่
กาหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้
หมวด ๕
ค่าธรรมเนียม
____________________
ข้อ 43 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องชาระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดไว้ท้ายเทศ
บัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก และก่อนใบอนุญาตจะสิ้นอายุ
ลงในกรณีการต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ 44 ผู้แจ้งมีหน้าที่ต้องชาระค่าธรรมเนียมการแจ้งตามอัตราที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่
มาแจ้ง และภายในระยะเวลาสามสิบวันก่อนวันครบรอบปีของทุกปีตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้น
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ข้อ ๔5 บรรดาค่าธรรมเนียมตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลตาบลดอนเขือง
ข้อ 46 ให้นายกเทศมนตรีตาบลดอนเขืองรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอานาจออก
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
หมวด ๖
บทกาหนดโทษ
____________________
ข้อ ๔8 ผู้ใดฝ่าฝืนคาสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กาหนด
ไว้ในบทกาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ประกาศ ณ วันที่ ............... เดือน ........................ พ.ศ. .......................

ลงชื่อ

กอง เริ่มรักษ์
(นายกอง เริ่มรักษ์)
นายกเทศมนตรีตาบลดอนเขือง

เห็นชอบ
ลงชื่อ
(.............................................)
นายอาเภอสว่างแดนดิน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายเทศบัญญัติตาบลดอนเขือง
เรื่อง การจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. …………..
ที่

รายการ

1 ใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
(1) ขนาดพื้นที่มากกว่า 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร
(2) ขนาดพื้นที่มากกว่า 300 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร
(3) ขนาดพื้นที่มากกว่า 400 ตารางเมตร ขึ้นไป
2 หนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร
(1) ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 10 ตารางเมตร
(2) ขนาดพื้นที่มากกว่า 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 25 ตารางเมตร
(3) ขนาดพื้นที่มากกว่า 25 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
(4) ขนาดพื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
(5) ขนาดพื้นที่มากกว่า 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)
2,000
3,000
4,500
200
400
600
1,000
1,500

