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เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางกระทึก
เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและสถานทีส่ ะสมอาหาร
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางกระทึก วาดวย สถานที่จาํ หนายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕
มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลตําบล
บางกระทึก โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลบางกระทึก และโดยไดรับอนุมัติจากผูวา
ราชการจังหวัดนครปฐม จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางกระทึก เรื่อง สถานที่จาํ หนายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ ใหใชบังคับตั้งแตวนั ที่ไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ สํานักงานเทศบาลตําบล
บางกระทึกแลวเจ็ดวัน
ขอ ๓ นับแตวนั ที่เทศบัญญัตินี้ มีผลบังคับใชใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบาง
กระทึก เรื่อง สถานที่จําหนายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๘
บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งใดในสวนที่ไดตราไวแลวกอนเทศบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัด หรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“อาหาร” หมายความวา ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต ไดแก
(๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม แตไมรวมถึงยา วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทหรือ
ยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวแตกรณี
(๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใช หรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร รวมทั้งวัตถุเจือปน
อาหาร สี และเครื่องปรุงแตงกลิ่นรส
“สถานที่จําหนายอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใชที่หรือทาง
สาธารณะ ที่จัดไวเพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จ และจําหนายใหกับผูซื้อสามารถบริโภคได
ทันที ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนําไปบริโภคที่

๒

“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใชที่หรือทางสาธารณะ
ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสด หรือของแหง หรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผูซื้อตอง
นําไปทํา ประกอบ หรือปรุง เพื่อบริโภคในภายหลัง
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน และประชาชน
สามารถใชประโยชน หรือใชสัญจรได
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งที่สรางขึ้น
อยางอื่น ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลบางกระทึก
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร หรือพื้นที่ใด ซึ่งมี
พื้นที่เกินสองรอยตารางเมตร และมิใชเปนการขายของในตลาด ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ถาสถานที่ดังกลาวมีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น เพื่อขอรับหนังสือ
รับรองการแจงกอนการจัดตั้ง
ขอ ๖ ความในขอ ๕ ไมใชบังคับแกการประกอบการ ดังนี้
(๑) การประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุภาพ
(๒) การขายของในตลาด
(๓) การจําหนายสินคาในที่ หรือทางสาธารณะ
ขอ ๗ ผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร หรือ สถานที่สะสมอาหาร ตองจัดสถานที่ใหถูกตองดวย
สุขลักษณะ และเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ ดังตอไปนี้
ก. สถานที่สะสมอาหาร
(๑) ไมตั้งอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ
(๒) พื้นที่ทําดวยวัตถุถาวร ทําความสะอาดงาย
(๓) จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอ และถูกตองดวยสุขลักษณะ ตามเกณฑ
มาตรฐานที่ เจาพนักงานสาธารณสุขแนะนํา หรือตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
(๔) จัดใหมีแสงสวาง และทางระบายอากาศเพียงพอ และถูกตองดวยสุขลักษณะ ตาม
เกณฑมาตรฐานที่เจาพนักงานสาธารณสุขแนะนํา หรือตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
(๕) จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอ และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานที่
เจาพนักงานสาธารณสุขแนะนํา หรือตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
(๖) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและ
คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของเทศบาลตําบลบางกระทึก

๓
ข. สถานที่จําหนายอาหาร
(๑) จัดสถานที่ตามที่กําหนดไวในขอ ก. (๑) - (๖)
(๒) จัดใหมีโตะ เกาอี้ หรือที่นั่งอยางอื่น ซึ่งมีสภาพแข็งแรง สะอาดและเปนระเบียบ
เรียบรอยอยูเสมอ
(๓) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหาร ตองมีพื้นที่ทําความสะอาดงาย
(๔) จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตางๆ ที่ใชในการทํา ประกอบ ปรุง เก็บ และ
บริโภคอาหารไวใหเพียงพอ ปลอดภัย และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานที่เทศบาล
ตําบลบางกระทึกกําหนด/ประกาศ
(๕) จัดใหมีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ ตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตางๆ
ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ เพื่อใชในการนั้นโดยเฉพาะ
(๖) จัดใหมีที่สําหรับลางมือ พรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ
(๗) จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ รวมทั้งปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ
เนื่องจากการจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร
(๘) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําสั่ง
เจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของเทศบาลตําบลบางกระทึก
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
และคําสั่ง เจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของเทศบาลตําบลบางกระทึก
ขอ ๘ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจง ตองดูแลรักษาสถานที่จําหนายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารใหถูกตองดวยสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ รวมทั้งจัดใหมีการปองกันและกําจัดสัตวนําโรค
(๒) ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ไมใหเปนที่เพาะ
พันธุแมลงและสัตวนําโรคได และตองมีการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ
(๓) รักษาสวมใหถูกตองดวยสุขลักษณะอยูเสมอ
(๔) จัดสิ่งของเครื่องใช และอุปกรณใหเปนระเบียบเรียบรอย และรักษาความสะอาด
อยูเสมอ
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและ
คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของเทศบาลตําบลบางกระทึก
ขอ ๙ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร ตองปฏิบัติให
ถูกตองตามหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บรักษาอาหาร
ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ น้ําใช และของใชอื่นๆ รวมทั้งสุขลักษณะสวนบุคคลของผู
จําหนายอาหาร ผูปรุงอาหาร และผูใชบริการ ดังตอไปนี้
(๑) วาง เก็บอาหารกอนปรุงในที่สะอาดถูกสุขลักษณะ รวมทั้งจัดใหมีการปองกันสัตวนํา
โรคในสถานที่นั้น

๔
(๒) ใชเครื่องปกปดอาหาร รวมทั้งภาชนะและอุปกรณ เครื่องใชตางๆ ที่ใชในการทํา
ประกอบ ปรุง เก็บอาหาร เพื่อปองกันฝุนละอองและสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตลอดจนรักษาเครื่อง
ปกปดนั้นใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ
(๓) น้ําแข็งสําหรับการใชบริโภค ตองจัดเก็บไวในภาชนะที่ถูกสุขลักษณะ สามารถปองกัน
สิ่งปนเปอนได และหามนําอาหารหรือสิ่งของอื่นใดแชหรือเก็บรวมไวดวยกัน
(๔) การทุบ บดน้ําแข็ง ตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะและสะอาดอยูเสมอ รวมทั้งปองกัน
มิใหมีเสียงอันเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น
(๕) ในกรณีที่มีผาเช็ดหนาใหบริการ ตองทําใหสะอาดและผานความรอนฆาเชื้อโรคหรือ
กรรมวิธีอื่นใดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ
(๖) จัดใหมีน้ําสะอาดไวใหเพียงพอ
(๗) ใชภาชนะหรือวัตถุที่สะอาด ปลอดภัยสําหรับปรุง ใส หรือหออาหาร หรือน้ําแข็งโดย
รักษาใหสะอาดอยูเสมอ
(๘) ผูจําหนายอาหาร ผูปรุงอาหาร และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาด และปฏิบัตติ น
ใหถูกตองตามสุขลักษณะสวนบุคคล
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข และ
คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของเทศบาลตําบลบางกระทึก
ขอ ๑๐ อาคารที่ใชเปนสถานที่ประกอบการ ตองมีหลักฐานแสดงวาสามารถใชประกอบการไดโดย
ถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ขอ ๑๑ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจง ตองไมเปนโรคติดตอ และไมจางหรือใช
บุคคลที่ปวยหรือมีเหตุควรเชื่อวาเปนโรคติดตอ จําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บอาหาร
ขอ ๑๒ ผูใดประสงคจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพืน้ ทีใ่ ด
ซึ่งมีพื้นที่เกินสองรอยตารางเมตร ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ สอ. ๑ หรือแบบ สอ. ๒
ตอเจาพนักงานทองถิ่น พรอมกับหลักฐานตางๆ ตามที่เทศบาลตําบลบางกระทึกกําหนด
ในกรณีสถานที่ตามวรรคหนึ่ง มีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร ใหยื่นคําขอรับหนังสือรับรอง
การแจง ตามแบบ สอ. ๓ หรือแบบ สอ. ๘ ตอเจาพนักงานทองถิ่น พรอมหลักฐานตางๆ ตามที่เทศบาล
ตําบลบางกระทึกกําหนด
ขอ ๑๓ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่น ไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขออนุญาต
หรือคําขอ รับหนังสือรับรองการแจงแลว ปรากฏวาถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว
ใหออกใบอนุญาตตามแบบ สอ. ๔ หรือแบบ สอ. ๕ หรือหนังสือรับรองการแจงตามแบบ สอ. ๖ หรือ
แบบ สอ. ๗ แลวแตกรณี
ผูไดรับอนุญาตหรือผูไดรับการรับรองการแจง ตองมารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง
พรอมกับมา ชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายเทศบัญญัตินี้ ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับ
หนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น หากมิไดมารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง และชําระ
คาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด จะถือวาสละสิทธิ์

๕
ขอ ๑๔ เมื่อผูรับใบอนุญาตผูใด ประสงคขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น
ตาม แบบ สอ. ๙ หรือแบบ สอ. ๑๐ ภายในเกาสิบวันกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับ
ชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
หากมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ จะตองชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวน
คาธรรมเนียมที่คางชําระ
ขอ ๑๕ ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองเสียคาธรรมเนียมเปนประจําทุกป ตลอดระยะเวลาที่ยัง
ดําเนินกิจการ นั้น โดยยื่นคําขอชําระคาธรรมเนียมประจําปตามแบบ สอ. ๑๑ หรือแบบ สอ. ๑๒ ตอเจา
พนักงานทองถิ่น พรอมหลักฐานตางๆ ตามที่เทศบาลตําบลบางกระทึกกําหนด และใหชําระคาธรรมเนียม
ภายในเกาสิบวันกอนครบรอบในแตละป หากมิไดชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด จะตองชําระ
คาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้น
กอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ขอ ๑๖ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งป นับแตวันที่ออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของ
เทศบาลตําบลบางกระทึก
ขอ ๑๗ เมื่อผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจง ไมประสงคจะประกอบการตอไป
ใหยื่นคําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการตอเจาพนักงานทองถิ่น ตามแบบ สอ. ๑๓
ขอ ๑๘ หากผูรับใบอนุญาต หรือผูรับหนังสือรับรองการแจง ประสงคจะแกไขรายการใน
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง ใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น ตามแบบ สอ. ๑๓
ขอ ๑๙ หากปรากฏวา ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดใน
สาระสําคัญ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจงแลวแตกรณี จะตองยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาต หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น ตามแบบ สอ. ๑๓ ภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณี พรอมหลักฐาน
ดังตอไปนี้
(๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตาํ รวจ กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย
(๒) ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ
ขอ ๒๐ การออกใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจง ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ สอ.๔ หรือแบบ สอ. ๕ หรือการออกใบแทน
หนังสือรับรองการแจง ใหใชแบบ สอ. ๖ หรือแบบ สอ. ๗ โดยประทับตราสีแดงคําวา “ใบแทน” กํากับ
ไวดวย และใหมี วัน เดือน ปที่ออกใบแทนพรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน
(๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม
(๓) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิมหรือตนขั้วหนังสือรับรองการแจงเดิม ระบุ
สาเหตุการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม
แลวแตกรณี และลงเลมที่ เลขที่ ปของใบแทน

๖
ขอ ๒๑ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจง ใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหาร ตองแสดงใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผย และเห็นไดงาย ณ
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๒๒ ใหใชแบบพิมพตางๆ ตามที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ ดังตอไปนี้
(๑) คําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร
ใหใชแบบ สอ. ๑
(๒) คําขอรับใบอนุญาตสถานที่สะสมอาหาร
ใหใชแบบ สอ. ๒
(๓) คําขอรับหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนายอาหาร
ใหใชแบบ สอ. ๓
(๔) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร
ใหใชแบบ สอ. ๔
(๕) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร
ใหใชแบบ สอ. ๕
(๖) หนังสือรับรองการแจง จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร
ใหใชแบบ สอ. ๖
(๗) หนังสือรับรองการแจง จัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร
ใหใชแบบ สอ. ๗
(๘) คําขอรับหนังสือรับรองการแจงสถานที่สถานที่สะสมอาหาร ใหใชแบบ สอ. ๘
(๙) คําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร
ใหใชแบบ สอ. ๙
(๑๐) คําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร
ใหใชแบบ สอ. ๑๐
(๑๑) คําขอชําระคาธรรมเนียมประจําปหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนาย
อาหาร
ใหใชแบบ สอ. ๑๑
(๑๒) คําขอชําระคาธรรมเนียมประจําปหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร
ใหใชแบบ สอ. ๑๒
(๑๓) คําขออนุญาตการตางๆ
ใหใชแบบ สอ. ๑๓
ทั้งนี้แบบพิมพในลําดับที่ (๔) – (๗) ใหใชของโรงพิมพอาสารักษาดินแดน กรมการ
ปกครอง ,โรงพิมพอื่น หรือใชแบบพิมพที่เทศบาลฯ ไดกําหนดตัวอยางไวในทายเทศบัญญัตินี้ โดยอยาง
ใดอยางหนึ่งเทานั้น
ขอ ๒๓ ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ไมปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไมถูกตองตามเทศบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไวคราวหนึ่งไมเกิน
สิบหาวัน กรณีถูกสั่งพักใชใบอนุญาตมาแลวสองครั้งและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาต เจาพนักงาน
ทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได
ผูเพิ ก ถอนใบอนุ ญาตจะขอรับ ใบอนุญ าตสํา หรับ กิจ การที่ถู กเพิ กถอนนั้ น อีก ไมไ ด จนกวา พน
กําหนดหนึ่งปนับตั้งแตถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๒๔ ในกรณีผูดําเนินการจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ
พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด โดยมิไดแจงตอ
เจาพนักงานทองถิ่น ตามขอ ๕ และเคยไดรับโทษตามเทศบัญญัตินี้ เพราะเหตุที่ฝาฝนดําเนินกิจการโดย
มิไดแจงขอหนังสือรับรองการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง หากฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิได
แจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการนั้นไว จนกวา
จะไดดําเนินการแจงขอหนังสือรับรองการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ ๕ ถายังฝาฝนอีก
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งหามการดําเนินกิจการนั้นไวตามที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสองป

๗
ขอ ๒๕ ผูใดฝาฝนเทศบัญญัติเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางกระทึก เรื่อง สถานที่จาํ หนายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๒ นี้ มีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ขอ ๒๖ บรรดาใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่จําหนายอาหาร สถานที่สะสมอาหารใดที่ไดออก
กอนวันใชเทศบัญญัตินี้ ใหคงใชไดตอไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น
ขอ ใหนายกเทศมนตรีตําบลบางกระทึก มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

ลงชื่อ
(นายถาวร ประทุมเงิน)
นายกเทศมนตรีตําบลบางกระทึก
อนุมตั ิ
ลงนาม
(นายชนินทร บัวประเสริฐ)
ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม

๘

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมตอทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางกระทึก
เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและสถานทีส่ ะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๒
ลําดับ

รายการ

อัตราคาธรรมเนียมตอป
(บาท)

หนังสือรับรองการแจงการจัดตั้ง สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
(พื้นที่ไมเกิน 200ตรม.และมิใชการขายของในตลาด)
๑. พื้นที่ประกอบการไมเกิน ๑๐ ตารางเมตร
๒. พื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๕ ตารางเมตร
๓. พื้นที่ประกอบการเกิน ๒๕ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร
๔. พื้นที่ประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
๕. พื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร

๕๐
๑๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนาย อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
๑. พื้นที่ประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
๒. พื้นที่ประกอบการเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

๒,๐๐๐
๓,๐๐๐

