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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปรก 
เร่ือง  สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปรก  ว่าด้วยสถานที่จําหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  
มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปรกโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปรก   
และนายอําเภอเมืองสมุทรสงคราม  จึงตราข้อบัญญัติไว ้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปรก  เร่ือง  สถานที่
จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปรกเม่ือพ้นกําหนดเจ็ดวัน
นับถัดจากวันที่ประกาศโดยเปิดเผย  ณ  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปรก 

ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับตําบลบ้านปรก  เร่ือง  สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  
พ.ศ.  ๒๕๔๒   

บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้  
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 
“อาหาร”  หมายความว่า  อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
“สถานที่จําหน่ายอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช่ 

ที่หรือทางสาธารณะที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภค 
ได้ทันที  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไปบริโภค 
ที่อื่นก็ตาม 
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“สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช่ที่หรือ 
ทางสาธารณะที่จัดไว้สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด
ซึ่งผู้ซื้อต้องนําไปทํา  ประกอบ  หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปรก 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ  ๕  ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด 

ซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร  และมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร  ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอหนังสือรับรอง
การแจ้งก่อนการจัดตั้ง 

ข้อ  ๖  ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ
พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร  และมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาต
ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓)  อื่น  ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปรกประกาศกําหนด 

ข้อ  ๗  ผู้ได้ รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับการแจ้งให้จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร 
หรือสถานที่สะสมอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

  ก. สถานที่สะสมอาหาร 
    (๑)  ตั้งอยู่ในบริเวณที่ถูกสุขลักษณะและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
    (๒)  พื้นทําด้วยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดง่าย 
    (๓)  จัดให้มีระบบการระบายน้ําอย่างเพียงพอ  และถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์

มาตรฐานที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปรกกําหนด 
    (๔)  จัดให้มีแสงสว่างและทางระบายอากาศเพียงพอ  และถูกต้องด้วยสุขลักษณะ

ตามเกณฑ์มาตรฐานที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปรกกําหนด 
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    (๕)  จัดให้มีส้วมจํานวนเพียงพอ  และถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  ตามเกณฑ์มาตรฐานที่  
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปรกกําหนด 

    (๖)  จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเพียงพอ 
    (๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

และคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  พนักงานเจ้าหน้าที่  รวมท้ังระเบียบและคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านปรกกําหนด 

  ข. สถานที่จําหน่ายอาหาร 
    (๑)  จัดสถานที่ตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ก.  (๑)  –  (๖) 
    (๒)  โต๊ะ  เก้าอี้  หรือที่นั่งอย่างอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 
    (๓)  ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารต้องมีพื้นผิวที่ทําความสะอาดง่าย 
    (๔)  ภาชนะและอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บ  และ  

การบริโภคอาหารไว้ให้เพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านปรกกําหนด 

         (๕)  มีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ  ตลอดจนอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่าง  ๆ  
ให้เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะเพื่อใช้ในการนั้นโดยเฉพาะ 

   (๖)  จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรําคาญ
เนื่องจากการจําหน่าย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

   (๗ )  ปฏิบัติการอื่นใดเ ก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน      
สาธารณสุข  และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  พนักงานเจ้าหน้าที่รวมทั้ง  ระเบียบ  และคําสั่งของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปรกกําหนด 

ข้อ  ๘  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  มีอํานาจผ่อนผันให้ผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ขอรับหนังสือรับรอง
การแจ้ง  งดเว้นการปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในข้อ  ๖  และ  ข้อ  ๗  เพียงเท่าที่เห็นสมควรหรือ 
จะเปลี่ยนแปลงอย่างใด  เพื่อให้เหมาะสมแก่กิจการซึ่งให้ควบคุมนั้น  ทั้งนี้  การผ่อนผันนั้นต้องไม่เป็นเหตุ
กระทบกระเทือนถึงสุขภาพอนามัยของประชาชน 
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ข้อ  ๙  ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่
ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ข้อ  ๑๐  เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินรวบรวม 
ความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ 
ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้ง 
แจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาต  พร้อมด้วยเหตุผลให้ 
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน 
ตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน   
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา  
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๑๑  ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 
แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ  ๑๒  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ 
ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก  หรือก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้
เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียม 
ที่ ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้ ได้ รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการ 
เสียค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 
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ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้  จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม 
และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ  ๑๓  ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปรกเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

ข้อ  ๑๔  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  
หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

    (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

    (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้ อ   ๑๕   ในกรณีที่ ป รากฏว่ าผู้ รั บ ใบอนุญาตไ ม่ป ฏิ บัติ ห รือป ฏิ บัติ ไ ม่ ถู กต้ อ งตาม 
บทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ .  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้
เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ  ๑๖  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
   (๑)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
   (๒)  ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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   (๓)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  
หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ 
ของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ  ๑๗  คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าวให้ส่งคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการ
งานของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง   
หรือวันปิดคําสั่ง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๑๘  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ  ๑๙  ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ
พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร  และมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดงัต่อไปนี้ 

   (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   (๓)  อื่น  ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปรกประกาศกําหนด 
   เม่ือเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้รับแจ้ง  ให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานใน 

การประกอบกิจการตามที่แจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
ให้ เ จ้ าพนักงานท้อ งถิ่ นตรวจการแจ้ ง ให้ ถู กต้ อ งตามแบบที่ กํ าหนดในข้ อ บัญญัติ นี้ 

ตามวรรคหน่ึง  ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้ง  ให้ผู้แจ้ง
ภายในสิบห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกําหนดเง่ือนไขให้ผู้แจ้ง 
หรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 
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ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายในเจ็ดวัน
ทําการนับแต่วันที่ ได้ รับแจ้ ง   ถ้าผู้ แจ้ ง ไ ม่ดํ า เนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในสิบห้าวันทําการ 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็น
อันสิ้นผล  แต่ถ้าผู้แจ้งได้ดําเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กําหนดแล้ว  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือ
รับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในสิบห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่
กําหนดในข้อบัญญัตินี้ตามวรรคหน่ึง 

ข้อ  ๒๐  ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจะต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ข้อ  ๒๑  ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ 
ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบ
ถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

   (๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย  ให้ผู้ ย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรอง 
การแจ้งนําสําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย 
มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

   (๒)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญให้ผู้ย่ืนขอรับ
ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ  ๒๒  เม่ือผู้แจ้งประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการให้แก่บุคคลอื่นให้แจ้งให้ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย 

ข้อ  ๒๓  ในกรณีที่ผู้ดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามท่ีระบุไว้ในข้อบัญญัตินี้โดยมิได้แจ้งต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุ 
ที่ฝ่าฝืนดําเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วคร้ังหนึ่ง  ยังฝ่าฝืนดําเนินกิจการโดยมิได้
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดําเนินกิจการไว้จนกว่า 
จะได้ดําเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งห้าม 
การดําเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลาที่กําหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้ 
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ข้อ  ๒๔  ผู้แจ้งมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการแจ้งตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ใน
วันที่มาแจ้ง  และภายในระยะเวลาสามสิบวันก่อนวันครบรอบปีของทุกปีตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  
ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ กําหนดให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวน
ค่าธรรมเนียมที่ ค้างชําระเว้นแต่ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการ 
เสียค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ  ๒๕  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลบ้านปรก 

ข้อ  ๒๖  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ  ๒๗  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปรกเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ชนะ  อินทรโชต ิ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปรก 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานปรก 

เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑ 
 
 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 

 
อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงการจัดตั้งสถานท่ีจําหนาย
อาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีไมเกิน  สองรอย
ตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด 

๑.๑  พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร 
๑.๒  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 
๑.๓  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๕๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
๑.๔  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือ
สถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตรและ
มิใชเปนการขายของในตลาด 

๒.๑  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร 
๒.๒  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร 
๒.๓  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๔๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป   

 
 

 
คาธรรมเนียม 
รายป  (บาท) 

 
๒๐๐ 
๔๐๐ 
๖๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 



 

 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/คําขอรับหนังสือรับรองการแจง 
จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร 

 
 

       เขียนท่ี  …………….........................………….. 
วันท่ี……....เดือน  ………………..….….  พ.ศ……..……….…….. 

 
ขาพเจา..………………………………….……………..อายุ………………….ป  สัญชาติ……….…….…………. 

เชื้อชาติ.....................อยูบานเลขท่ี…..….……หมูท่ี…………..ตรอก/ซอย.........……….…….…….ถนน…………….………
แขวง/ตําบล…………..…….………………..เขต/อําเภอ...………….………...............……..จังหวัด………………….……………
หมายเลขโทรศัพท………………………………. 
 

  (  )  ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ/คําขอรับหนังสือรับรองการแจง 
 สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร  ประเภท................................................... 
สถานท่ีชื่อ..........................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ.....................................ตารางเมตร
ตั้งอยูเลขท่ี..................................ตรอก/ซอย...................................ถนน...............................หมูท่ี........................
ตําบล..............................อําเภอ..............................จังหวัด..............................โทรศัพท..................................... 
  

  (  )  ขอย่ืนคําตอใบอนุญาตประกอบกิจการ/คําขอรับหนังสือรับรองการแจง 
 สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร  ประเภท................................................... 
สถานท่ีชื่อ.......................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ....................................ตารางเมตร
ตั้งอยูเลขท่ี..............................ตรอก/ซอย.................................ถนน.................................หมูท่ี.....................
ตําบล...............................อําเภอ..................................จังหวัด......................................โทรศัพท.......................... 
 

 พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 
๑. สําเนาบัตรประจําตัว....................................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
๒. สําเนาทะเบียนบาน 
๓. หลักฐานอ่ืน  ๆ  ท่ีเก่ียวของ  คือ   

๓.๑  ..................................................................................................................................   
๓.๒  ................................................................................................................................. 
๓.๓  ................................................................................................................................. 

 
 

หมายเหตุ  ไดออกใบอนุญาต   เลมท่ี...................................เลขท่ี............................./.................................. 
              ใบเสร็จรับเงิน    เลมท่ี...................................เลขท่ี........................ลงวันท่ี............................. 
 
 
 (มีตอดานหลัง) 

  แบบ สอ. ๑ 



 

 

แผนท่ีตั้งพอสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

                                    (ลงชื่อ)....................................................ผูขอรับใบอนุญาต 

                                          (....................................................) 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
   (  )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้………………………….…………... 
…………………………………………………………...……………….………………………………………….………………………………….
. 
   (  )  เห็นสมควรไมอนุญาต  เพราะ……………………………………………..…..……………….. 
………………….…..……………………………………………………………………………………………………………………….………… 
 

                           (ลงชื่อ)....................................................เจาพนักงานสาธารณสุข 

                                  (....................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

                 (    )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

                            (    )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 
                                                        (ลงชื่อ)……………………..…………………เจาพนักงานทองถ่ิน                                                                                   

                                                                (………………….……..……………….) 

                                                    ตําแหนง…………………………..……………..    วนัท่ี………/………/……. 

 

(ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต) 



 

 

สวนของเจาหนาท่ี 
 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตอใบอนุญาต  หรือหนังสือรับรองการแจง 
 
เลขท่ี  ......................./..................  ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี........................เดือน...........................พ.ศ.  ................... 
ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน          ครบ 
                                                 ไมครบ  คือ 

๑) ................................................................................................. 
๒) .................................................................................................. 
๓) ................................................................................................. 

 
ซ่ึงผูขอรับใบอนุญาต/ตอใบอนุญาต  จะนําเอกสารสวนท่ีขาดมาใหภายใน  วันท่ี  .............................................. 
 
      ลงชื่อ  ............................................................... 
       (.......................................................) 
      ตําแหนง.......................................................... 
 
 
 

 
สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตอใบอนุญาตหรือขอรับหนังสือรับรองการแจง 

 
เลขท่ี..................../..................  ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.................เดือน..........................................พ.ศ................ 
ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน          ครบ 
                                                 ไมครบ  คือ 

๑) ................................................................................................. 
๒) .................................................................................................. 
๓) .................................................................................................. 

 
ซ่ึงผูขอรับใบอนุญาต/ตอใบอนุญาต  จะนําเอกสารสวนท่ีขาดมาใหภายใน  วันท่ี  ............................................ 
 
      ลงชื่อ  ............................................................... 
  (..............................................................) 
      ตําแหนง........................................................... 
 
 

 



 

 

 

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร/สะสมอาหาร 
 
เลมท่ี..............เลขท่ี................/.....................         สํานักงาน....................................................... 
 

  อนุญาตให        นิติบุคคล       บุคคลธรรมดา  ชื่อ  .............................................................. 
อายุ.......................  ป  สัญชาติ................................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี.............................................. 
อยูบาน/สํานักงาน  เลขท่ี................................ตรอก/ซอย........................................ถนน.................................... 
หมูท่ี........................ตําบล................................อําเภอ.................................จังหวัด.............................................. 
โทรศัพท.................................................. 
  ๑.  จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารประเภท................................................................................. 
สถานท่ีชื่อ.............................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ..................................ตารางเมตร 
  ๒.  ตั้งอยูเลขท่ี...........................ตรอก/ซอย...................................ถนน................................... 
หมูท่ี........................ตําบล.................................อําเภอ.....................................จังหวัด..................................... 
โทรศัพท............................................... 
  ๓.  คาธรรมเนียมฉบับละ.............................บาทตอป  ใบรับเงินเลมท่ี................................. 
เลขท่ี.....................................วันท่ี......................เดือน................................พ.ศ......................... 

  ๔.  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 
       ๔.๑   ตองปฏิบัติตามวาดวยสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน  
รวมท้ังระเบียบ  ขอบังคับ  และคําสั่ง   
          ๔.๒..................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
          ออกให  ณ  วันท่ี................เดือน..............................  พ.ศ.  ................... 
                          สิ้นอาย ุ วันท่ี................เดือน..............................  พ.ศ.  .................... 

     
                                                                      ลงชื่อ......................................................... 
                                                                            (........................................................) 
                                                                                     เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 

  แบบ สอ.๒ 



 

 

 

หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร/สะสมอาหาร 
 
เลมท่ี..............เลขท่ี................/.....................       สํานักงาน....................................................... 
 

  อนุญาตให         นิติบุคคล       บุคคลธรรมดา  ชื่อ  ............................................................. 
อายุ.......................  ป  สัญชาติ................................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี.............................................. 
อยูบาน  /สํานักงาน  เลขท่ี................................ตรอก/ซอย......................................ถนน.................................... 
หมูท่ี........................ตําบล................................อําเภอ................................จังหวัด................................................ 
โทรศัพท.................................................. 
  ๑.  จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารประเภท................................................................................. 
สถานท่ีชื่อ.............................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ..................................ตารางเมตร 
  ๒.  ตั้งอยูเลขท่ี...........................ตรอก/ซอย...................................ถนน................................... 
หมูท่ี........................ตําบล.................................อําเภอ.....................................จังหวัด.......................................... 
โทรศัพท............................................... 
  ๓.  คาธรรมเนียมฉบับละ...............................บาทตอป  ใบรับเงินเลมท่ี................................... 
เลขท่ี...................................  วันท่ี......................เดือน............................พ.ศ......................... 

  ๔.  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 
       ๔.๑  ตองปฏิบัติตาม  วาดวยสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารและ
ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน  
รวมท้ังระเบียบ  ขอบังคับ  และคําสั่ง   
          ๔.๒  ................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  ออกให  ณ  วันท่ี................เดือน..............................  พ.ศ.  ................... 
                         สิ้นอายุ  วันท่ี................เดือน..............................  พ.ศ.  .................... 

     
                                                               ลงชื่อ......................................................... 
                                                                    (........................................................) 
                                                                              เจาพนักงานทองถ่ิน 

 
 
 
 

  แบบ สอ.๓ 


	
	จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
	คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น


