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เทศบัญญัตเิ ทศบาลเมืองบางบัวทอง
เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๑
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๐

หลักการ
เพื่ อให้ มี เทศบั ญ ญั ติเทศบาลเมือ งบางบั วทอง ว่าด้ วย สถานที่ จาหน่ ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๐

เหตุผล
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือกากับดูแลสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ซึ่ง ดาเนินการตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญ ญั ติเทศบาล
พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕
มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๓๕
และกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการใน
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ บัญญัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติจงึ จาเป็นต้องตราเทศบัญญัติน้ี
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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางบัวทอง
เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๑
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางบัวทอง ว่าด้วยสถานที่
จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
อาศั ยอ าน าจตาม ค วามใน มาตรา ๖ ๐ ม าตรา ๖ ๑ มาตรา ๖ ๒ ม าตรา ๖ ๓
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๔๐ มาตรา มาตรา ๔๘
มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญ ญั ติ
การสาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๓๕ บัญ ญั ติ ให้ ก ระท าได้โดยอาศัย อานาจตามบทบัญ ญั ติ แห่ ง กฎหมาย
เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองบางบัวทองและผู้ว่าราชการจังหวัด
นนทบุรี จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัติน้ีเรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง สถานที่จาหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๒ เทศบัญ ญั ตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย ที่สานักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง แล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ แห่งเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง สถานที่
จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
“บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคาสั่งอื่นในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
เทศบัญญัติน้ี หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัติน้ี ให้ใช้เทศบัญญัติน้ีแทน”
ข้อ ๔ ให้ตัดบทนิยามคาว่า “ตลาด” ในข้อ ๔ แห่งเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางบัวทอง
เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๑
ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ ป็น ข้อ ค. และข้อ ง. ของข้อ ๗ แห่งเทศบัญญัติเทศบาลเมือง
บางบัวทอง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๑
“ค.สถานที่สะสมอาหาร ประเภทร้านมินิมาร์ท ตามข้อกาหนดด้านสุขาภิบาลสาหรับ
สถานที่สะสมอาหาร ประเภทร้านมินิมาร์ท ท้ายเทศบัญญัตินี้
ง.สถานที่จาหน่ายอาหาร ประเภทซุปเปอร์มาร์เก็ต ตามข้อกาหนดด้านสุขลักษณะอาหาร
ในซุปเปอร์มาเก็ต ท้ายเทศบัญญัตินี้
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ข้อ ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ ป็น วรรคสาม ของข้อ ๑๓ แห่งเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบาง
บัวทอง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๑
“ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง หรือขอหนังสือรับรองการแจ้งตามวรรค
สอง ให้ยื่นคาขอ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) อื่นๆ ตามที่เทศบาลเมืองบางบัวทองประกาศกาหนด”
ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๔ แห่งเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง สถานที่
จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ ๑๔ เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาต หรือคาขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง หรือคาขอต่อ
อายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคา
ขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ ยื่นคาขอแก้ไข
ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจาเป็นที่จะต้องส่งคืนคาขอแก่ผู้ขอ ก็ให้ส่งคืนคาขอ
พร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคาขอ
เจ้าพนัก งานท้องถิ่ นต้องออกใบอนุญ าตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญ าตพร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขอทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
กาหนดในเทศบัญญัติน้ี
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือ หนังสือรับรองการ
แจ้ง หรือยังไม่อาจมีคาสั่งได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อกี ไม่เกินสองครั้ง
ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขอทราบก่อน
สิน้ กาหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี”
ข้อ ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ ๑๔/๑ ข้อ ๑๔/๒ ข้อ ๑๔/๓ ข้อ ๑๔/๔ ข้อ ๑๔/๕ ข้อ
๑๔/๖ ข้อ ๑๔/๗ ข้อ ๑๔/๘ ข้อ ๑๔/๙ แห่งเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง สถานที่จาหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๑
“ข้อ ๑๔/๑ ผูไ้ ด้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกาหนดเวลาดังกล่าวโดย
ไม่มเี หตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ ๑๔/๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง ต้องเสียค่าธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งตามอัตราที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาต
หรือหนังสือรับรองการแจ้ง สาหรับกรณีที่เป็นการขอครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง
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การแจ้ ง สิ้ น อายุ ส าหรั บ กรณี ที่ เ ป็ น การขอต่ อ อายุ ตลอดเวลาที่ ยั ง ด าเนิ น กิ จ การนั้ น ถ้ า มิ ไ ด้ เ สี ย
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้ อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่
ค้างชาระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง จะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อน
ถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มหี น้าที่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน
เกินกว่าสองครัง้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผนู้ ั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ ๑๔/๓ ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง ต้องแสดงใบอนุญาตหรือหนังสือ
รับรองการแจ้ง ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๑๔/๔ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญ ญั ตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญ าต ในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ย วกั บ การ
ประกอบกิ จ การตามที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตตามเทศบั ญ ญั ติ นี้ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อ านาจสั่ ง พั ก ใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้กับหนังสือรับรองการแจ้งโดยอนุโลม
ข้อ ๑๔/๕ เจ้าพนัก งานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิก ถอนใบอนุญ าตเมื่อปรากฏว่า
ผูร้ ับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
อีก
(๒) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญ ญั ติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ป ฏิบั ติหรือปฏิ บัติไม่ถู ก ต้ องตามบทแห่งพระราชบั ญ ญั ติก ารสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตาม
เทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของ
ประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ ๑๔/๖ คาสั่งพักใช้ใบอนุญ าตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญ าต ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้
ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้
ส่งคาสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคาสั่งนัน้ ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้งา่ ย ณ ภูมิลาเนาหรือสานัก
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่อท้าย เทศบัญญัตเิ ทศบาลเมืองบางบัวทอง
เรื่อง การจาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๑
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๐
ลาดับ
พื้นที่ประกอบกิจการ
ค่าธรรมเนียมฉบับละ/บาท
(ต่อปี)
๑ พื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร
และมิใช่การขายของในตลาด
๓๐๐ บาท
๑.๑ พื้นที่ไม่เกิน ๑๐ ตารางเมตร
๔๕๐ บาท
๑.๒ พื้นที่เกิน ๑๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๕ ตารางเมตร
๗๕๐ บาท
๑.๓ พื้นที่เกิน ๒๕ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
๑,๐๐๐ บาท
๑.๔ พื้นที่เกิน ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
๑,๒๐๐ บาท
๑.๕พื้นที่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร
๑,๕๐๐ บาท
๑.๖พื้นที่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
๒ พื้นทีเ่ กินสองร้อยตารางเมตร
และมิใช่การขายของในตลาด
๒.๑พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร
๓,๐๐๐ บาท
๒.๒ พื้นที่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป
๔,๕๐๐ บาท

