เทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เรื่อง สถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2563

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อาเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2563
*********************
หลักการ
ปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2538
เหตุผล
เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร พ.ศ.2538 ได้ใช้ บั งคั บ มาเป็ น ระยะเวลานานและมีเกณฑ์ ในการควบคุมสถานที่ จาหน่ ายอาหาร
ที่ไม่เหมาะสมกับการดาเนินกิจการในปัจจุบัน ทั้งในขั้นตอนการปรุงอาหารและขั้นตอนการจาหน่ายอาหาร
ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จาหน่ายอาหาร
พ.ศ.2561 มีผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆจะต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการควบคุมสถานที่จาหน่าย
อาหารในเขตท้องถิ่นให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ดังกล่าว จึงจาเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานทีส่ ะสมอาหาร พ.ศ.2563
..........................................................
โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหารอาศั ย อานาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา 63 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ประกอบกับ มาตรา 40 มาตรา 48 มาตรา 50 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58
มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเทศบาลนคร
นครศรี ธ รรมราช โดยความเห็ น ชอบของสภาเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช และผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช จึงตราเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2563”
ข้อ ๒ เทศบั ญ ญั ตินี้ ให้ ใช้บั งคับ ในเขตเทศบาลนครนครศรีธ รรมราช ตั้งแต่เมื่อ ได้ ประกาศไว้โดย
เปิดเผยที่ สานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง การควบคุมสถานที่จาหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2538
บรรดาเทศบั ญ ญั ติกฎ ระเบี ย บ ประกาศ ข้อบั งคับ หรือค าสั่ งอื่น ใด ซึ่งขั ดหรือแย้งกับ บทบั ญ ญั ติ
แห่งเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้าจุนชีวิต ได้แก่
(1) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนาเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ หรือในรูปลักษณะใดๆ
แต่ไม่ร่วมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี
(2) วัตถุที่มุ่งหมายสาหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารรวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร
สี และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส
“อาหารสด” หมายความว่า อาหารที่มีสภาพเป็นของสด เช่น เนื้อสัตว์ ผัก หรือผลไม้
“อาหารประเภทปรุงสาเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการทา ประกอบหรือปรุงสาเร็จพร้อมที่จะ
รับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ
“อาหารแห้ง” หมายความว่า อาหารที่ผ่านกระบวนการทาให้ แห้ ง โดยการอบ รมควัน ตากแห้ ง
หรือวิธีการอื่นใด เพื่อลดปริมาณความชื้นที่มีอยู่ในอาหารลงและเก็บรักษาไว้ได้นานขึ้น
“เครื่องปรุงรส” หมายความว่า สิ่ งที่ใช้ในกระบวนการปรุงอาหารให้มีรูปแบบ รสชาติ หรือกลิ่ นชวน
รับประทาน เช่น เกลือ น้าปลา น้าส้มสายชู ซอส รวมทั้งเครื่องเทศ สมุนไพร หรือมัสตาร์ด
“วัตถุเจือปนอาหาร” หมายความว่า วัตถุที่ตามปกติมิได้ใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบที่สาคัญ
ของอาหาร แต่ ใช้ เจื อ ปนในอาหารเพื่ อ ประโยชน์ ในการผลิ ต การบรรจุ การเก็ บ รั ก ษา หรื อ การขนส่ ง
และให้หมายความรวมถึงวัตถุที่มิได้เจือปนในอาหาร แต่บรรจุรวมอยู่กับอาหารเพื่อประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น
เช่น วัตถุกันชื้น วัตถุดูดออกซิเจน
“ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง
จั ด ตั้ งสถานที่ จ าหน่ ายอาหาร และให้ ห มายความรวมถึ งผู้ ที่ ได้ รับ มอบหมายให้ ค วบคุ ม ก ากั บ หรือ ดู แ ล
การดาเนินการของสถานที่จาหน่ายอาหารนั้น
“ผู้สัมผัสอาหาร” หมายความว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม ประกอบ ปรุง
จาหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์

“สถานที่จาหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ
ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสาเร็จและจาหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้ไม่ว่า
จะเป็นการจาหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สาหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนาไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ
ที่จัดไว้สาหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผู้ซื้อต้องนาไป
ทา ประกอบ หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็น ที่ชุมนุมเพื่อจาหน่ายสินค้าประเภทสัตว์
เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ไม่ว่าจะมี
การจาหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้ วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึง บริเวณซึ่งจัดไว้สาหรับให้ผู้ค้าใช้ เป็น
ที่ชุมนุม เพื่อจาหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจาหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กาหนด
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด ซึ่งเป็นสิ่งโสโครก
หรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะ
ที่ ใ ส่ อ าหาร เถ้ า มู ล สั ต ว์ ซากสั ต ว์ หรื อ สิ่ ง อื่ น ใดที่ เก็ บ กวาดจากถนน ตลาด ที่ เ ลี้ ย งสั ต ว์ หรื อ ที่ อื่ น
และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น
ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน และประชาชนสามารถ
ใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
“เจ้ าพนั กงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี
อานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

หมวด 1
บททั่วไป
..........................................................
ข้ อ 6 ผู้ ด าเนิ น กิ จ การสถานที่ จ าหน่ ายอาหารต้ อ งด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และเงื่ อ นไขที่ ก าหนดตามเทศบั ญ ญั ติ นี้ รวมทั้ งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หมวด 2
สุขลักษณะของสถานที่จาหน่ายอาหาร
..........................................................
ข้อ 7 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับสถานที่และบริเวณที่ใช้ทาประกอบหรือปรุง
อาหาร จาหน่ายอาหาร และบริโภคอาหาร ดังต่อไปนี้
(๑) พื้นบริเวณที่ใช้ทา ประกอบ หรือปรุงอาหารต้องสะอาด ทาด้วยวัสดุแข็งแรง ไม่ชารุด
และทาความสะอาดง่าย
(๒) ในกรณีที่มีผนังหรือเพดาน ผนังหรือเพดานต้องสะอาด ทาด้วยวัสดุแข็งแรง และไม่ชารุด
(๓) มีการระบายอากาศเพียงพอ และในกรณีที่สถานที่จาหน่ายอาหารเป็นสถานที่สาธารณะ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
(๔) มี แสงสว่ างเพี ยงพอตามความเหมาะสมในแต่ ละบริ เวณ ทั้ งนี้ ตามที่ รั ฐมนตรี โดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
(๕) มีที่ล้างมือและอุปกรณ์สาหรับล้างมือที่ถูกสุขลักษณะสาหรับสถานที่และบริเวณสาหรับ
ใช้ทาประกอบหรือปรุงอาหาร และบริโภคอาหาร เว้นแต่สถานที่หรือบริเวณบริโภคอาหารไม่มีพื้นที่เพียงพอ
สาหรับจัดให้มีที่ล้างมือ ต้องจัดให้มีอุปกรณ์สาหรับทาความสะอาดมือที่เหมาะสม
(๖) โต๊ะที่ใช้เตรียม ประกอบหรือปรุงอาหาร หรือจาหน่ายอาหาร ต้องสูงจากพื้ นไม่น้อยกว่า
หกสิบเซนติเมตร ทาด้วยวัสดุที่ทาความสะอาดง่าย และมีสภาพดี
(๗) โต๊ะหรือเก้าอีท้ จี่ ัดไว้สาหรับบริโภคอาหารต้องสะอาด ทาด้วยวัสดุแข็งแรง และไม่ชารุด
ข้อ 8 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับส้วม ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องจัดให้มีหรือจัดหาห้องส้วมที่มีสภาพดี พร้อมใช้ และมีจานวนเพียงพอ
(2) ห้องส้วมต้องสะอาด พื้นระบายน้าได้ดี ไม่มีน้าขัง มีการระบายอากาศที่ดี และมีแสงสว่างเพียงพอ
(3) มีอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณ์สาหรับล้างมือจานวนเพียงพอ
(4) ห้องส้วมต้องแยกเป็นสัดส่วน โดยประตูไม่ เปิดโดยตรงสู่บริเวณที่เตรียม ทา ประกอบ
หรือปรุงอาหาร ที่เก็บ ที่จาหน่าย ที่บริโภคอาหาร ที่ล้างและที่เก็บภาชนะอุปกรณ์ เว้นแต่จะมีการจัดการห้อง
ส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ และมีฉากปิดกั้นที่เหมาะสม ทั้งนี้ ประตูห้องส้วมต้องปิดตลอดเวลา
ข้อ 9 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับมูลฝอย โดยมีถังรองรับมูลฝอยที่มีสภาพดี
ไม่รั่วซึม ไม่ดูดซับน้า มีฝาปิดมิดชิด แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่น และต้องดูแลรักษาความสะอาด
ถังรองรับมูลฝอยและบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ การจัดการเกี่ยวกับมูลฝอย
และถังรองรับมูลฝอยให้เป็นไปตามเทศบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยในสถานที่จาหน่ายอาหาร

ข้อ 10 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้าเสีย ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องมีการระบายน้าได้ดี ไม่มีน้าขัง และไม่มีเศษอาหารตกค้างในบริเวณสถานที่จาหน่ายอาหาร
(2) ต้องมีการแยกเศษอาหารออกจากภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ก่อนการทาความสะอาด
(๓) ต้องมีการแยกไขมันไปกาจัดก่อนระบายน้าทิ้งออกสู่ระบบระบายน้า โดยใช้ถังดักไขมัน
หรือบ่อดักไขมัน หรือการบาบัดด้วยวิธีการอื่นที่มีประสิทธิภาพไม่ต่ากว่าการบาบัดด้วยถังดักไขมันหรือบ่อดัก
ไขมัน และน้าทิ้งต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ข้ อ 11 สถานที่ จ าหน่ ายอาหารต้ อ งมี ม าตรการในการป้ อ งกั น สั ต ว์ แมลงน าโรค และสั ต ว์เลี้ ย ง
ตามหลักวิชาการ
ข้อ 12 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีมาตรการ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือสาหรับป้องกันอัคคีภัยจากการ
ใช้เชื้อเพลิงในการทา ประกอบ หรือปรุงอาหาร
หมวด 3
สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการทา ประกอบ หรือปรุง การเก็บรักษา และการจาหน่ายอาหาร
..........................................................
ข้อ ๑3 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารสด ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) อาหารสดที่ น ามาประกอบและปรุงอาหาร ต้องเป็ น อาหารสดที่ มีคุ ณ ภาพดี สะอาด
และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
(๒) อาหารสดต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน มีการปกปิด ไม่วางบนพื้น
หรือบริเวณที่อาจทาให้อาหารปนเปื้ อน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๑4 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารแห้ง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) อาหารแห้งต้องสะอาด ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อน และมีการเก็บอย่างเหมาะสม
(๒) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร และสิ่งอื่นที่นามาใช้
ในกระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารต้องปลอดภัย และได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
ข้อ ๑5 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารประเภทปรุงสาเร็จตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) อาหารประเภทปรุ งส าเร็จต้ อ งเก็ บ ในภาชนะที่ ส ะอาด ปลอดภั ย และมี ก ารป้ อ งกั น
การปนเปื้อน รวมทั้งวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร
(๒) มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสาเร็จให้สะอาด ปลอดภัยสาหรับการบริโภค
ตามชนิดของอาหาร ตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
(3) มี ก ารจั ด การสุ ข ลั ก ษณะของการจ าหน่ า ยอาหารตามที่ รั ฐ มนตรี โ ด ยค าแนะน า
ของคณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๑6 น้าดื่มหรือเครื่องดื่มที่เป็น อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ที่ใช้ในสถานที่จาหน่ายอาหาร
ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร โดยต้องวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า สิบห้าเซนติเมตร
และต้องทาความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนนามาให้บริการ
ในกรณีที่เป็นน้าดื่มที่ไม่ได้เป็นอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทหรือเครื่องดื่มที่ปรุงจาหน่าย ต้องบรรจุ
ในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเปื้อน โดยต้องวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร

ทั้งนี้ น้าดื่มและน้าที่ใช้สาหรับปรุงเครื่องดื่มต้องมีคุณภาพไม่ต่ากว่าเกณฑ์คุณภาพน้าบริโภคที่กรมอนามัยกาหนด
ข้อ 17 การทา ประกอบ หรือปรุงอาหารต้องใช้น้าที่มีคุณภาพไม่ต่ากว่าเกณฑ์คุณภาพน้าบริโภค
ที่กรมอนามัยกาหนด
ข้อ ๑8 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้าแข็ง ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ใช้น้าแข็งที่สะอาดและมีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
(๒) เก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด และวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตร
ปากขอบภาชนะสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร ไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนและต้อง
ไม่ระบายน้าจากถังน้าแข็งลงสู่พื้นบริเวณที่วางภาชนะ
(๓) ใช้อุปกรณ์สาหรับคีบหรือตักน้าแข็งโดยเฉพาะ โดยอุปกรณ์ต้องสะอาดและมีด้ามจับ
(๔) ห้ามนาอาหารหรือสิ่งของอื่นไปแช่รวมกับน้าแข็งสาหรับบริโภค
ข้อ ๑9 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้าใช้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) น้าใช้ต้องเป็นน้าประปา ยกเว้นในท้องถิ่นที่ไม่มีน้าประปาให้ใช้น้าที่มีคุณภาพเทียบเท่า
น้าประปา หรือเป็นไปตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๒) ภาชนะบรรจุน้าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย และสภาพดี
ข้อ 20 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการสารเคมี สารทาความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุ
ที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหาร โดยติดฉลากและป้ายให้เห็นชัดเจน พร้อมทั้งมีคาเตือนและคาแนะนาเมื่อเกิด
อุบัติภัยจากสารดังกล่าว และการจัดเก็บต้องแยกบริเวณเป็นสัดส่วนต่างหากจากบริเวณที่ใช้ทา ประกอบ ปรุง
จาหน่าย และบริโภคอาหาร
ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นถ่ ายสารเคมี สารท าความสะอาด วัต ถุมี พิ ษ หรือ วัต ถุ ที่ อ าจเป็ น อั น ตราย
ต่ออาหารจากภาชนะบรรจุเดิม ห้ามนาภาชนะบรรจุนั้นมาใช้บรรจุอาหาร และห้ ามนาภาชนะบรรจุอาหาร
มาใช้บรรจุสารเคมี สารทาความสะอาดวัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหาร
ข้อ 21 ห้ามใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการทา ประกอบ หรือปรุงอาหารบนโต๊ะหรือที่รับประทาน
อาหารในสถานที่จาหน่ายอาหาร
ข้อ 22 ห้ามใช้เมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิงในการทา ประกอบ ปรุง หรืออุ่นอาหาร
ในสถานที่จาหน่ายอาหาร เว้นแต่เป็นการใช้แอลกอฮอล์แข็งสาหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ต้องมีมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หมวด 4
สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้อื่นๆ
..........................................................
ข้อ 23 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ต่างๆ ต้องสะอาดและทาจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับ
อาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ชารุด และมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
(๒) มีการจัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ไว้ในที่สะอาด โดยวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า
หกสิบเซนติเมตร และมีการปกปิดหรือป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
(๓) จัดให้มีช้อนกลาง สาหรับอาหารที่รับประทานร่วมกัน

(๔) ตู้เย็น ตู้แช่ หรืออุปกรณ์เก็บรักษาคุณภาพอาหารด้วยความเย็นอื่นๆ ต้องสะอาด มีสภาพดี
ไม่ชารุด และมีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร
(๕) ตู้ อ บ เตาอบ เตาไมโครเวฟ อุ ป กรณ์ ป ระกอบหรื อ ปรุ ง อาหารด้ ว ยความร้ อ นอื่ น ๆ
หรืออุปกรณ์เตรียมอาหาร ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี และไม่ชารุด
ข้อ ๒4 สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับการทาความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่รอการทาความสะอาด ต้องเก็บในที่ที่สามารถป้องกันสัตว์
และแมลงนาโรคได้
(๒) มีการทาความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่ถูกสุขลักษณะ และใช้สารทาความสะอาด
ที่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามคาแนะนาการใช้สารทาความสะอาดนั้นๆ จากผู้ผลิต
(๓) จัดให้มีการฆ่าเชื้อภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ภายหลังการทาความสะอาด
ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา กาหนดสารที่ห้าม
ใช้ในการทาความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้
หมวด 5
สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
..........................................................
ข้อ 25 ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ป ระกอบกิจการและผู้ สัมผั สอาหารต้องมีสุ ขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ
หรือพาหะนาโรคติดต่อ โรคผิวหนังที่น่า รังเกียจ หรือโรคอื่น ๆ ตามที่กาหนดในเทศบัญญัติท้องถิ่น ในกรณีที่
เจ็บป่วย ต้องหยุดปฏิบัติงานและรักษาให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานได้
(๒) ผู้ ป ระกอบกิจ การและผู้ สั ม ผั ส อาหารต้องผ่ านการอบรมตามหลั กเกณฑ์ และวิธีการ
ที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
(๓) ผู้ สัมผั สอาหารต้องรักษาความสะอาดของร่างกาย สวมใส่เสื้อผ้าและอุปกรณ์ ป้องกัน
ที่สะอาดและสามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้
(๔) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบั ติตนในการเตรียม ประกอบ ปรุง จาหน่ายและเสิร์ฟ
อาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ และไม่กระทาการใดๆ ที่จะทาให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือก่อให้เกิดโรค
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามที่กาหนดในเทศบัญญัติท้องถิ่น
หมวด 6
สุขลักษณะในการดาเนินกิจการสถานที่สะสมอาหาร
..........................................................
ข้อ ๒6 ผู้จัดตั้งสถานที่สะสมอาหารต้องจัดสถานที่ตลอดจนสิ่งอื่นที่ใช้ในการประกอบกิจการให้ถูกต้อง
ด้วยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) ตั้งอยู่ห่างจากบริเวณที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ที่ฝัง เผา หรือเก็บศพ ที่เททิ้ง
สิ่งปฏิกูล ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่นใดที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร

เว้น แต่ส ามารถปรับปรุงสถานที่ให้ ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(๒) พื้นทาด้วยวัสดุถาวร ทาความสะอาดง่าย
(๓) จัดให้มีระบบการระบายน้าอย่างเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(๔) จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(๕) จัดให้มีส้วมที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(๖) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(7) ปฏิบั ติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือ
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หมวด 7
ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง
..........................................................
ส่วนที่ ๑
ใบอนุญาต
ข้อ ๒7 ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่
เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๒8 ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่
ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรจะต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตพร้อมกับหลักฐานตามแบบที่เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชกาหนด
ข้อ 29 เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุ ใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์
วิ ธี ก าร หรื อ เงื่ อ นไขที่ ก าหนดในเทศบั ญ ญั ติ นี้ ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น รวบรวมความไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ
ความไม่สมบูรณ์นั้น ทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจาเป็น
ที่จะต้องส่งคืน คาขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคาขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคาขอ
เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ต้ อ งออกใบอนุ ญ าต หรื อ มี ห นั ง สื อ แจ้ งค าสั่ งไม่ อ นุ ญ าต พร้ อ มด้ ว ยเหตุ ผ ล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนด
ในเทศบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกาหนดตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตามวรรคสอง หรือตามที่
ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ 30 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมารับใบอนุญาต พร้อมกับชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้
ภายในกาหนดสิ บ ห้ าวัน นั บ แต่ วัน ที่ ได้รั บ หนั งสื อแจ้งจากเจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่น หากมิ ได้ม ารับ ใบอนุ ญ าต
และชาระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วั นที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

ข้อ 31 เมื่อผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่อใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ
ที่เทศบาลนครนครศรีธ รรมราชก าหนดก่อ นใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ เมื่ อได้ยื่น คาขอพร้อมช าระค่าธรรมเนีย ม
ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อใบอนุญาต
ข้ อ 32 ผู้ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตตามเทศบั ญ ญั ติ นี้ ต้ อ งแสดงใบอนุ ญ าตไว้ โดยเปิ ด เผยและเห็ น ได้ ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ 33 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดสาระสาคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคาขอ
ใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกาหนดภายในสิบห้ าวัน
นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลายหรือชารุดในสาระสาคัญ แล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีสูญหายหรือถูกทาลาย ให้ผู้ยื่นคาขอนาสาเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีชารุดในข้อสาระสาคัญ ให้ผู้ยื่นคาขอนาใบอนุญาตเดิมมาแสดงต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้ อ ๓4 การออกใบแทนใบอนุ ญ าต ให้ เจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธีก าร
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) การออกใบแทนใบอนุ ญ าต ให้ ใช้ ต ามแบบที่ เทศบาลนครนครศรีธ รรมราชก าหนด
โดยประทับตราสีแดงคาว่า “ใบแทน” กากับไว้ด้วย และให้มีวัน เดือน ปี ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน
(๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับระยะเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม
(๓) บั น ทึ กด้ านหลั งต้น ขั้ว ใบอนุ ญ าตเดิ ม ระบุ ส าเหตุ ก ารสู ญ หาย ถูก ท าลาย หรือ ช ารุด
ในสาระสาคัญของใบอนุญาตเดิม แล้วแต่กรณี และลงเล่มที่ เลขที่ ปี ของใบแทน
ข้ อ ๓5 ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตตามเทศบั ญ ญั ติ นี้ ไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไม่ ถู ก ต้ อ ง
ตามบทบั ญ ญั ติแ ห่ งพระราชบั ญ ญั ติ การสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ แก้ไขเพิ่ ม เติ ม กฎกระทรวงหรือ
เทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจ การตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามเทศบั ญ ญั ติ นี้ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อ านาจสั่ ง พั ก ใบอนุ ญ าตได้ ภายในระยะเวลาที่ เห็ น สมควร
แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาแล้วสองครั้ง และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้นก็ได้
ข้อ ๓6 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้ อ งค าพิ พ ากษาถึ งที่ สุ ด ว่ าได้ ก ระท าความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงหรือ เทศบัญ ญั ตินี้ หรือเงื่อนไขที่ ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น
ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
กับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ ๓7 คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ
ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ

หรื อ ให้ ปิ ด ค าสั่ ง นั้ น ไว้ ใ นที่ เปิ ด เผยเห็ น ได้ ง่ า ย ณ ภู มิ ล าเนาหรื อ ส านั ก ท าการงานของผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต
และให้ถอื ว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้ทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓8 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้
จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ส่วนที่ ๒
หนังสือรับรองการแจ้ง
ข้อ ๓9 ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่
ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับหนังสือ
รับรองการแจ้งก่อนการจัดตั้ง
ข้อ 40 ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด
ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน สองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด จะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบพร้อมกับหลักฐานตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกาหนด
ข้อ 41 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบ
กิ จ การตามที่ แ จ้ ง ได้ ชั่ ว คราว ในระหว่ า งเวลาที่ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ยั งมิ ได้ อ อกหนั ง สื อ รั บ รองการแจ้ ง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้อง ตามแบบทีเ่ ทศบาลนครนครศรีธรรมราชกาหนด
ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวัน
ทาการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกาหนดเงื่อนไข
ให้ ผู้ แจ้ งหรือผู้ ได้รับ หนั งสื อรับ รองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ ในกรณี ที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือ
ไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ ผู้แจ้ง
แก้ ไขให้ ถู ก ต้ อ งและสมบู ร ณ์ ในคราวเดี ย วกั น หากไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ ในขณะนั้ น ให้ ส่ ง คื น การแจ้ ง
พร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่ดาเนินการ
แก้ไขให้ ถูกต้องภายในเจ็ดวัน ทาการนั บ แต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอ านาจสั่ งให้ ก ารแจ้ ง ของผู้ แ จ้ งเป็ น อัน สิ้ น ผล แต่ ถ้าผู้ แ จ้งได้ ด าเนิ น การแก้ ไขภายในเวลาที่ ก าหนดแล้ ว
ให้ เจ้าพนั กงานท้องถิ่น ออกหนั ง สือรับ รองการแจ้ง ให้ ผู้ แจ้งภายในเจ็ดวันทาการนั บแต่วันที่ได้รับการแจ้ง
ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกาหนด
ข้อ ๔2 ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ดาเนินกิจการตลอดเวลาที่ดาเนินกิจการ
ข้อ ๔3 ในกรณี ที่ห นังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกทาลาย หรือช ารุดในสาระที่สาคัญ ให้ ผู้ได้รับ
หนั งสื อ รั บ รองการแจ้ ง ยื่ น ขอรั บ ใบแทนหนั งสื อ รับ รองการแจ้ ง ภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ได้ ท ราบถึ ง
การสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด ตามแบบทีเ่ ทศบาลนครนครศรีธรรมราชกาหนด
การขอรั บ ใบแทนและการออกใบแทนหนั งสื อ รั บ รองการแจ้ งให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธีก าร
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหายหรือถูกทาลาย ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรอง
การแจ้ ง น าส าเนาบั น ทึก การแจ้ งความต่อพนั กงานเจ้าหน้าที่ แ ห่ งท้ องที่ที่ ห นังสื อรับ รองการแจ้งสู ญ หาย
มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้ง ชารุดในสาระสาคัญ ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรอง
การแจ้ง นาใบอนุญาตเดิมมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

ข้อ 44 การออกใบแทนหนั งสือรับรองการแจ้ง ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) การออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง ให้ใช้ตามแบบที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
กาหนดโดยประทับ ตราสี แดงคาว่า “ใบแทน” กากับไว้ด้วย และให้ มีวัน เดือน ปี ที่ออกใบแทนพร้อมทั้ ง
ลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน
(๒) ให้ใช้ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งได้เท่ากับระยะเวลาที่เหลือของอายุหนังสือรับรองการแจ้งเดิม
(๓) บั น ทึ กด้านหลั งต้ น ขั้ว หนังสื อรับรองการแจ้ง เดิม ระบุ ส าเหตุการสู ญ หาย ถูกท าลาย
หรือชารุดในสาระสาคัญของหนังสือรับรองการแจ้งเดิม แล้วแต่กรณี และลงเล่มที่ เลขที่ ปี ของใบแทน
ข้ อ ๔5 เมื่ อ ผู้ แ จ้ ง ประสงค์ จ ะเลิ ก กิ จ การหรื อ โอนการด าเนิ น กิ จ การให้ แ ก่ บุ ค คลอื่ น ให้ แ จ้ ง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย
ข้ อ ๔6 ในกรณี ที่ ผู้ ด าเนิ น กิ จ การใดด าเนิ น กิ จ การตามที่ ร ะบุ ไว้ในเทศบั ญ ญั ติ นี้ โ ดยมิ ได้ แ จ้ งต่ อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เพราะเหตุที่ฝ่าฝืนดาเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่ง ยังฝ่าฝืนดาเนินกิจการ
โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนั กงานท้ องถิ่น ต่อไป ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่ ง ให้ ผู้ นั้นหยุดดาเนินกิจการไว้
จนกว่าจะได้ดาเนิ น การแจ้งต่อเจ้ าพนั กงานท้องถิ่ น ถ้ายังฝ่าฝื นอีกให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่ งห้ าม
การดาเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลาที่กาหนด ซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้
หมวด 8
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
..........................................................
ข้ อ ๔7 ให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต หรื อ ผู้ แ จ้ งมี ห น้ า ที่ ต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มตามอั ต ราที่ ก าหนดไว้ ท้ า ย
เทศบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก และก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สาหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต หรือในวันที่มาแจ้งและก่อนวันครบรอบปีของทุกปี ตลอดเวลาที่
ยังดาเนิ นกิจการนั้น ถ้ามิได้เสี ยค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนด ให้ ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิ บ
ของจ านวนค่ าธรรมเนี ย มที่ค้างช าระ เว้น แต่ผู้ แจ้งจะได้บอกเลิ กการดาเนิ นกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการ
เสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป ในกรณีที่ผู้มีห น้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่ งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้ จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ ๔8 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
หมวด 9
บทกาหนดโทษ
..........................................................
ข้อ 49 ผู้ใดฝ่าฝืนคาสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษ ตามที่กาหนด
ไว้ในบทกาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2563
ลาดับ

พื้นที่ประกอบการ

ค่าธรรมเนียม
(บาทต่อปี)

1. การออกหนังสือรับรองการแจ้ง
1.1

- พื้นที่ประกอบการไม่เกิน 50 ตารางเมตร

1.2
1.3

- พื้นที่ประกอบการเกิน 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
- พื้นที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

400
800
1,000

2. การออกใบอนุญาต
2.1
2.2

- พื้นที่ประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร
- พื้นที่ประกอบการเกิน 500 ตารางเมตร

1,500
3,000

