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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยโปง 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยโปง  วาดวยสถานท่ีจําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐   

มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลหวยโปงโดยไดรับความเห็นชอบ 

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยโปงและนายอําเภอโคกสําโรง  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยโปง  เรื่อง  สถานที่

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๖๐”   

ขอ  ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยโปงตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

ขอ  ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคํา ส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

  “สถานท่ีจําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ท่ีมิใช 

ท่ีหรือทางสาธารณะ  ที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถ

บริโภคไดทันที  ท้ังนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น   

หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 
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  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด 

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยโปง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด 

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  

ถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรอง

การแจงกอนการจัดตั้ง 

ขอ  ๖ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับการแจงให จัดตั้งสถานที่ จําหนายอาหาร 

หรือสถานที่สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้   

  (๑)  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงือนไขที่กําหนดไวตามขอบัญญัตินี้  และ 

  (๒)  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงือนไขเกี่ยวกับสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ี

สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใดและมิใชเปนการขายของในตลาดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ   

ขอ  ๗ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหวยโปงประกาศกําหนด 

ขอ  ๘ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ผูขอรับใบอนุญาตจะจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด 
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   (๑.๑)  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีกําหนดไวตามขอบัญญัตินี้  และ 

   (๑.๒)  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงือนไขเกี่ยวกับสถานท่ีจําหนายอาหาร 

หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของ

ในตลาดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และกฎหมายอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวของ 

ขอ    ๙ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๑๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจง

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๑๑ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลหวยโปงเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 
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การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๗  และขอ  ๘  ดวย 

ขอ  ๑๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน

ใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิได

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแต ผู ไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ 

เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๑๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๑๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผู ยื ่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนา

บันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

   (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๑๕ ในกรณี ท่ีปรากฏว า ผู รับ ใบอนุญาตไมป ฏิบัติหรือปฏิบัติ ไมถู กต องตามบท 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 
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การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๑๖ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

   (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

   (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

   (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๑๗ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๑๘ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๑๙ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

   (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

   (๓)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหวยโปงประกาศกําหนด 



 หนา   ๙๘ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๑๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจง  ใหออกใบรับแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ

ตามท่ีแจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง  

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ 

นับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจง 

หรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายใน 

เจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแต 

วันที่ไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล  

แตถาผูแจงไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนงัสือรบัรองการแจง

ใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้

ตามวรรคหนึ่ง 

ขอ  ๒๐ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานทีด่ําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ  ๒๑ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ   

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ได 

ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง

นําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่หนังสือรับรองการแจงสูญหายมาแสดง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 



 หนา   ๙๙ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๑๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๒)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืน

ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

ขอ  ๒๒ เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจงให 

เจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ  ๒๓  ในกรณีท่ีผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุที่

ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจง

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวา 

จะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหาม 

การดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาท่ีกําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ  ๒๔  ผูแจงมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมการแจงตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ในวันท่ีมาแจง  และภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนวันครบรอบปของทุกปตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ 

เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๕  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลหวยโปง 

ขอ  ๒๖  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๑๐๐ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๑๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ  ๒๗  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยโปงเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

นิลเนตร  แตมทอง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหวยโปง 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยโปง 
เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
ลําดับ รายการ บาท 

 
 
 
 

1 
2 

อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร
ในอาคารหรือพ้ืนท่ีท่ีมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาด
ตามมาตรา  38  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
 
  -  พ้ืนท่ีจัดตั้งตลาดเกิน  200  ตารางเมตร  แตไมเกิน  400  ตารางเมตร  ฉบับละ 
  -  พ้ืนท่ีจัดตั้งตลาดเกิน  400  ตารางเมตรข้ึนไป                                ฉบับละ 

 
 
 
 

800 
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ลําดับ รายการ บาท 

 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
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อัตราคาธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจงตามมาตรา  48  แหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
  -  พ้ืนท่ีจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
ไมเกิน  10  ตารางเมตร                                                             ฉบับละ 
  -  พ้ืนท่ีจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารเกิน  10  ตารางเมตร 
แตไมเกิน  25  ตารางเมตร                                                          ฉบับละ 
  -  พ้ืนท่ีจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารเกิน  25  ตารางเมตร 
แตไมเกิน  50  ตารางเมตร                                                          ฉบับละ 
  -  พ้ืนท่ีจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารเกิน  50  ตารางเมตร 
แตไมเกิน  100  ตารางเมตร                                                        ฉบับละ 
  -  พ้ืนท่ีจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารเกิน  100  ตารางเมตร 
แตไมเกิน  200  ตารางเมตร                                                        ฉบับละ 
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แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ…………………………………………. 

 
       เขียนท่ี............................................................................. 

วันท่ี…...........……เดือน……………….…………..พ.ศ………..………….… 
ขาพเจา……………………………………………………………….………..……….อายุ…………………ป  สัญชาติ……....………. 

เลขประจําตัวประชาชน…………………………………………………อยูบานเลขท่ี…………..ชุมชน…………………….หมูท่ี………..
ตําบล…………….………….อําเภอ…………………………….จังหวัด…………………….หมายเลขโทรศัพท………………….. 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ   
(  )  สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร   

  สถานท่ีจําหนายอาหาร    สะสมอาหาร   
ประเภท…………………………………….…………..โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ…………..……………………….…ตารางเมตร 

(  )  กิจการตลาด  ประเภทท่ี................................โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ...................................................ตารางเมตร 
(  )  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท……….……..มีคนงาน……..…...คนใชเครื่องจักรขนาด…….…..……แรงมา 
(  )  กิจการจําหนายสินคาในท่ี/ทางสาธารณะ  จําหนายสินคาประเภท……………….……………………………………………….. 
  ณ  บริเวณ………………………………………………….….โดยวิธีการ………………………………….………………………………. 
(  )  กิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  ประเภท 

 เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดท่ี………………………………………………….…….……………………………..……... 
 เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล  โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี……………………………………….………………………………... 
 เก็บขนมูลฝอยท่ัวไป  โดยมีแหลงกําจัดท่ี……………………………………..…….……………..………………………..... 
 เก็บขนและกําจัดมูลฝอยท่ัวไป  โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี…………………………………………………………………... 
 เก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ  โดยมีแหลงกําจัดท่ี………………………………………..…….………………………………….... 
 เก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี………………………………….…….………………………... 

ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยโปง  (เจาพนักงานทองถ่ิน)  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐาน  และ
เอกสารมาดวย  ดังนี้คือ   
            สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ  ระบุ.........................................   

  สําเนาทะเบียนบานผูขอ       สําเนาทะเบียนบานท่ีตั้งสถานประกอบการ 
  แผนผัง  หรือแผนท่ีแสดงท่ีตั้ง     ใบมอบอํานาจ  (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
  เอกสารแสดงสิทธิในการครอบครองท่ีดิน  อาคาร  สถานท่ีท่ีขออนุญาตประกอบกิจการ 
  ใบอนุญาตการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ฉบับท่ียังไมหมดอายุ  (กรณีตออายุใบอนุญาต)   
  เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยโปงประกาศกําหนด  คือ 

1)......................................................................................... 
2)......................................................................................... 

ฯลฯ 
ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
     
   (ลงชื่อ)……………………………….……………….ผูขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
          (…………………………..….…………..…….) 

คําขอเลขท่ี........../......... 
(เจาหนาท่ีกรอก) 



สวนของเจาหนาท่ี 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี……………………ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี…………..เดือน…………………………..พ.ศ…………………………. 
ตรวจสอบแลวเอกสารหลักฐาน     ครบ     ไมครบ  สวนขาดคือ 
            สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ  ระบุ............................   

  สําเนาทะเบียนบานผูขอ       สําเนาทะเบียนบานท่ีตั้งสถานประกอบการ 
  แผนผัง  หรือแผนท่ีแสดงท่ีตั้ง     ใบมอบอํานาจ  (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
  เอกสารแสดงสิทธิในการครอบครองท่ีดิน  อาคาร  สถานท่ีท่ีขออนุญาตประกอบกิจการ 
  ใบอนุญาตการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ฉบับท่ียังไมหมดอายุ  (กรณีตออายุใบอนุญาต)   
  เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยโปงประกาศกําหนด  คือ 

1)......................................................................................... 
2)......................................................................................... 

ฯลฯ 
ดังนั้น  กรุณานําหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมด  มายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน…………..วัน  นับแตวันนี้ 

เปนตนไป 
        ลงชื่อ………………………..………………………… 
              (……………………………………………….) 
             เจาหนาท่ีผูรับคําขอ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี……………………ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี…………..เดือน…………………………..พ.ศ…………………………. 
ตรวจสอบแลวเอกสารหลักฐาน     ครบ     ไมครบ  สวนขาดคือ 
            สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ  ระบุ............................   

  สําเนาทะเบียนบานผูขอ       สําเนาทะเบียนบานท่ีตั้งสถานประกอบการ 
  แผนผัง  หรือแผนท่ีแสดงท่ีตั้ง     ใบมอบอํานาจ  (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
  เอกสารแสดงสิทธิในการครอบครองท่ีดิน  อาคาร  สถานท่ีท่ีขออนุญาตประกอบกิจการ 
  ใบอนุญาตการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ฉบับท่ียังไมหมดอายุ  (กรณีตออายุใบอนุญาต)   
  เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยโปงประกาศกําหนด  คือ 

1)......................................................................................... 
2)......................................................................................... 

ฯลฯ 
ดังนั้น  กรุณานําหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมด  มายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน……วัน  นับแตวันนี้เปนตนไป 

        ลงชื่อ………………………..………………………… 
              (……………………………………………….) 
         เจาหนาท่ีผูรับคําขอ 



ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ  เม่ือวันท่ี………………………………………… 
    (  )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้…………………..…………...………….………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
    (  )  เห็นสมควรไมอนุญาต  เพราะ………………………………………………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
      (ลงชื่อ)…………………………….……………………เจาพนักงานสาธารณสุข 

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

     

คําสัง่ของเจาพนักงานทองถิน่ 

 

(  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

(  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

           (ลงชื่อ)…………………………………… 

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

                  ตําแหนง   นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยโปง 

                                     เจาพนักงานทองถ่ิน 

        วันท่ี……………………..………….. 

 



 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ 

เลมท่ี…………เลขท่ี…………./……….……… 
เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให..................................................................................สัญชาติ............... 

อยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี…......ถนน...........................................ตําบล……...................……..อําเภอ...........................  
จังหวัด……........……………………………หมายเลขโทรศัพท………………….....…………..…………….... 
  ประกอบกิจการ....................................โดยใชชื่อสถานประกอบการวา……..……….…………………....….. 
อยูบานเลขท่ี....................................หมูท่ี.........................ตําบลหวยโปง  อําเภอโคกสําโรง  จังหวัดลพบุรี   
หมายเลขโทรศัพท……………………..………โทรสาร…………………….มีพ้ืนท่ีประกอบการ.................................ตารางเมตร
ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังขนาด……….………..แรงมา  จํานวนแผงขายของ………………………………..…….แผง   

ท้ังนี้  ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตปละ…...…………….……บาท  (……….……………………….……...….) 
ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี………..…..เลขท่ี……….………ลงวันท่ี………..….….เดือน………………….…..…….พ.ศ…………..…..…… 

  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  เง่ือนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัติท่ีเก่ียวของนี้ 
และผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 
  ๑)  ผูไดรับอนุญาตจะตองมีถังดับเพลิงประจําสถานประกอบการใหเพียงพอ  จัดวางในท่ีสะดวก
สามารถหยิบใชไดงาย  และมีมาตรการอ่ืน ๆ ในการปองกันเหตุเพลิงไหม 
  ๒)  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด 
  ๓)  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถ่ิน  เจาพนักงานสาธารณสุข  
และผูซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ินโดยเครงครัด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหออกให  ณ  วันท่ี.….…เดือน..…....................….พ.ศ……………..…… 
และใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี.….…เดือน..…....................….พ.ศ……………..……   

 
     (ลงชื่อ)…………………………….……………………………………………. 
             (.....................................................................................) 
           ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยโปง 

      เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 

คําเตือน  ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ 



(ดานหลัง) 
 

รายการเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต 
 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีส้ินอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 
เจาพนักงานทองถิ่น เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 


	เเนบ
	ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
	คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น


