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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังชิ้น 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังชิ้น  วาดวยสถานที่จําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  

มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

องคการบริหารสวนตําบลวังชิ้นโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลวังชิ้นและนายอําเภอวังช้ิน  

จึงตราขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังชิ้น  เรื่อง  สถานท่ี

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังชิ้นตั้งแตเมื่อไดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวังชิ้นแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช 

ที่หรือทางสาธารณะที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถ

บริโภคไดทันที  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น   

หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 
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  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด  

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบ  หรือปรุง  เพ่ือบริโภคในภายหลัง 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลวังชิ้น 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด   

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  

ถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรอง

การแจงกอนการจัดตั้ง 

ขอ ๖ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับการแจงใหจัดตั้งสถานที่ จําหนายอาหาร 

หรือสถานที่สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้   

  (๑) สถานที่สะสมอาหาร 

   (ก) อาคารท่ีใชเปนสถานท่ีประกอบการตองมีหลักฐานแสดงวาสามารถใช

ประกอบการนั้นได  โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  ในกรณีที่สถานประกอบการ  

ตั้งอยูนอกเขตบังคับตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารตองมีหนังสือรับรองอาคารจากองคการบริหาร

สวนตําบลวังชิ้นวาสามารถใชอาคารนั้นในการประกอบการไดโดยไมกอใหเกิดอันตรายแกผูใดผูหนึ่ง 

ที่อยูในอาคารนั้นไมวาผูนั้นจะไดมาใชบริการจากสถานประกอบการนั้นหรือไมก็ตาม 

   (ข) ไมตั้งอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 

   (ค) พ้ืนทําดวยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดงาย 

   (ง) จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามเกณฑมาตรฐานที่องคการบริหารสวนตําบลวังชิ้นประกาศกําหนด 

   (จ) จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะ  

ตามเกณฑมาตรฐานที่องคการบริหารสวนตําบลวังชิ้นประกาศกําหนด 

   (ฉ) จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน  

ที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 
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   (ช) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ 

   (ซ) ปฏิบัติการอื่นใดอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

  (๒) สถานที่จําหนายอาหาร 

   (ก) จัดสถานท่ีตามที่กําหนดไวในขอ  (๑)  (ก) – (ซ)   

   (ข) สถานที่รับประทานอาหาร  และสถานท่ีเตรียม  ปรุง  ประกอบอาหาร 

    ๑) พ้ืนทําดวยวัสดุแข็งแรง  สะอาด  ไมชํารุด 

    ๒) กรณีที่มีผนัง  ผนังทําดวยวัสดุแข็งแรง  สะอาด  ไมชํารุด 

    ๓) กรณีที่มีเพดาน  เพดานทําดวยวัสดุแข็งแรง  สะอาด  ไมชํารุด 

    ๔) มีการระบายอากาศเพียงพอ  และติดเครื่องหมายหามสูบบุหรี่  บริเวณท่ี

ปรุงอาหารตองมีเครื่องดูดควัน  พัดลม  ปลองระบายควันสูงเพียงพอไมกอใหเกิดเหตุรําคาญ   

    ๕) มีแสงสวางพอเพียง 

    ๖) โตะเกาอี้ทําดวยวัสดุแข็งแรง  สะอาด  ไมชํารุด 

    ๗) จัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับการลางมือในบริเวณเตรียม  ปรุง  

ประกอบอาหาร 

    ๘) โตะเตรียม  ปรุง  ผนังเตาไฟ  ตองทําดวยวัสดุท่ีทําความสะอาดงาย   

มีสภาพดี 

    ๙) การเตรียม  ปรุงอาหารบนโตะที่สูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร   

ไมเตรียมบนพ้ืนและบริเวณหนาหองน้ําหองสวม 

    ๑๐) มีการควบคุมสัตวแมลงนําโรค  ไมใหเกินเกณฑที่กฎหมายกําหนด 

   (ค) อาหารสด 

    ๑) อาหารสดท่ีนํามาปรุงตองเปนอาหารสดที่มีคุณภาพดีและปลอดภัย 

ตอผูบริโภค 

    ๒) อาหารสดตองลางใหสะอาด  กอนนํามาปรุงหรือเก็บ 

    ๓) อาหารสดมีการเก็บในอุณหภูมิที่ เหมาะสม  เชน  อาหารประเภท

เนื้อสัตวดิบ  เก็บในอุณหภูมิที่ต่ํากวา  ๕  องศาเซลเซียส  และเก็บแยกประเภทเปนสัดสวน  มีการปกปด  

ไมวางบนพ้ืน  หรือหนาหองน้ําหองสวม 
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   (ง) อาหารแหง  และสารปรุงแตงอาหาร 

    ๑) อาหารแหงเก็บในท่ีแหง  ไมอับชื้นสามารถปองกันสัตวและแมลงนําโรคได 

    ๒) สวนผสม  เครื่องปรุงรสและอาหารท่ีบรรจุในภาชนะปดสนิทตองปลอดภัย  

มีเครื่องหมายไดรับรองจากทางราชการ 

   (จ) อาหารท่ีปรุงสําเร็จแลว 

    ๑) อาหารที่ปรุงสําเร็จพรอมบริโภคตองเก็บในภาชนะที่สะอาดมีการปกปดอาหาร 

    ๒) วางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

    ๓) ตองมีการควบคุมคุณภาพอาหารปรุงสําเร็จใหปลอดภัยสําหรับการบริโภค

ตามชนิดของอาหาร  เชน  ตองมีการอุนอาหารทุก  ๒  ชั่วโมง  เปนตน 

   (ฉ) น้ําดื่ม  เครื่องดื่ม 

    ๑) น้ําดื่มเครื่องดื่มสะอาดใสในภาชนะที่สะอาด  มีการปกปด  และ 

มีที่ตักที่มีดามยาว  หรือมีกอกน้ํา  หรือทางเทรินน้ํา 

   (ช) น้ําใช 

    ๑) น้ําใชเปนน้ําประปา  หรือน้ําอื่นใดที่ผานการปรับปรุงไดมาตรฐานเทียบเทา

น้ําประปา 

    ๒) ภาชนะบรรจุตองสะอาด 

   (ซ) น้ําแข็ง 

    ๑) มีคุณภาพมาตรฐานเปนไปตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 

    ๒) เก็บในภาชนะที่สะอาด  มีฝาปด  วางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

    ๓) ใชอุปกรณที่มีดามสําหรับคีบหรือตักโดยเฉพาะ 

    ๔) น้ําแข็งสําหรับบริโภคตองไมนําอาหารหรือส่ิงของอยางอื่นไปแชรวมไว 

   (ฌ) ภาชนะอุปกรณ 

    ๑) ตูเย็นหรือตูแชมีประสิทธิภาพและตองสะอาด 

    ๒) ภาชนะบรรจุอาหาร  หรือบรรจุเครื่องปรุงรสตองสะอาด  และทําจากวัสดุที่

ปลอดภัยเหมาะสมกับอาหารแตละประเภท 
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    ๓) ภาชนะบรรจุอาหาร  เชน  จาน  ชาม  แกวน้ํา  ฯลฯ  เก็บคว่ําในภาชนะ 

ที่สะอาด  มีการปกปด  เก็บสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

    ๔) ชอน  สอม  ตะเกียบ  วางตั้งเอาดามขึ้น  หรือวางเปนระเบียบในแนวนอน  

เก็บในภาชนะที่สะอาดมีการปกปด  เก็บสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

    ๕) เขียงและมีดตองมีสภาพดีสะอาดแยกใชตามประเภทของอาหาร   

เชน  แยกใชระหวางเนื้อสัตวสุก  เนื้อสัตวดิบ  และผักผลไม 

    ๖) อาหารท่ีรับประทานรวมกันตองจัดใหมีชอนกลาง 

    ๗) ไมใชแกวน้ํารวมกัน  แกวน้ําที่ใชแลวตองลางกอนนํามาใชใหม 

   (ญ) การลางภาชนะอุปกรณ 

    ๑) ภาชนะที่รอการลาง  และเศษอาหารตองเก็บในท่ีสามารถปองกันสัตว

และแมลงนําโรคได 

    ๒) ลางภาชนะอุปกรณทุกประเภทใหสะอาดดวยวิธีการท่ีเหมาะสม   

เชน  ลางดวยน้ํายาลางจาน  และน้ําสะอาดอีกอยางนอย  ๒  ครั้ง  หรือลางดวยน้ําไหลจากกอกและผ่ึงใหแหง 

    ๓) อุปกรณการลางตองสะอาดอยูในสภาพดี  และวางสูงจากพ้ืนอยางนอย  

๖๐  เซนติเมตร 

    ๔) ภาชนะอุปกรณที่ลางทําความสะอาดแลวตองมีการปองกันไมใหมี 

การปนเปอน 

   (ฎ) การบําบัดน้ําเสีย 

    ๑) กรณีที่มีทางระบายน้ําเสีย  ทางระบายน้ําเสียตองงายตอการทําความสะอาด

และบํารุงรักษา  ระบายน้ําไดดี  ไมมีน้ําขัง  ไมมีเศษอาหารตกคาง 

    ๒) สถานประกอบการตองไมกอใหเกิดมลภาวะตอส่ิงแวดลอมในกรณี 

ที่มีน้ําเสียตองจัดใหมีการดักเศษอาหาร  ดักไขมันกอนระบายน้ําท้ิง 

   (ฏ) ถังรองรับมูลฝอย 

    ๑) มีสภาพดี  ไมรั่วซึม  มีฝาปดมิดชิด 

    ๒) ทําความสะอาดถังรองรับมูลฝอย  ตามระยะเวลาที่เหมาะสมอยางนอย

วันละ  ๑  ครั้ง 
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    ๓) การรวบรวมมูลฝอยกอนกําจัดตองมีการจัดเก็บอยางมิดชิด 

   (ฐ) หองสวม 

    ๑) สถานที่จําหนายอาหารตองจัดใหมีหองสวมไวบริการจํานวนเพียงพอ 

ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

    ๒) กรณีที่มีหองสวม  หองสวมตองสะอาด  ไมมีกล่ินเหม็น  ใชการไดดี   

    ๓) กรณีที่มีหองสวมตองมีอางลางมือที่สะอาดใชการไดดี  และมีสบู 

หรือน้ํายาลางมือใชตลอดเวลา 

    ๔) กรณีท่ีมีหองสวม  หองสวมตองแยกเปนสัดสวน  ประตูไมเปดสูบริเวณ 

ที่เตรียม  ปรุง  ประกอบอาหาร  ท่ีเก็บอาหาร  ที่ลางภาชนะ  และเก็บอุปกรณ  เวนแตจะมีการจัดการ

หองสวมใหสะอาดอยูเสมอและประตูหองสวมตองปดตลอดเวลา 

   (ฑ) อุปกรณดับเพลิงและระบบปองกันอัคคีภัย 

    ๑) หามใชแกสเปนเชื้อเพลิงบนโตะรับประทานอาหาร 

    ๒) หามใชเอทิลแอลกอฮอลในการอุนอาหารบนโตะรับประทานอาหาร 

    ๓) สถานที่ จําหนายอาหารตองจัดใหมี เครื่องมือดับเพลิงติดตั้งไวใน 

ที่สามารถหยิบใชไดสะดวก  มีระบบปองกันอัคคีภัยตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  และถังแกส

ตองไดมาตรฐาน 

   (ฒ) การแตงกายของผูสัมผัสอาหาร 

    ๑) แตงกายสะอาด  สวมเส้ือมีแขน  และมีการปองกันไมใหเสนผมปนเปอน

ในอาหาร 

    ๒) ผูปรุงตองผูกผากันเปอนสีขาวหรือสีออน  และสวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม  

ที่สะอาดขณะปฏิบัติงาน  และตองไมใสเครื่องประดับที่นิ้วมือและขอมือ  ที่หู 

   (ณ) พฤติกรรมผูสัมผัสอาหาร 

    ๑) หามใชมือสัมผัสอาหารท่ีปรุงสําเร็จหรือพรอมบริโภคโดยตรงตองใชอุปกรณ

หรือถุงมือที่สะอาดอยูเสมอชวยในการหยิบจับ   

    ๒) ไมสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาหาร 

    ๓) ผูสัมผัสอาหารตองตัดเล็บส้ัน  และสะอาดอยูเสมอ  ไมทาสีเล็บ   



หนา   ๔๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

    ๔) หามใชทัพพีหรือชอนชิมอาหารโดยตรง  ในการชิมอาหาร  และ 

ตองเปล่ียนใหมทุกครั้งที่ปรุงอาหาร  การชิมอาหารตองไมกอใหเกิดการปนเปอนกับอาหาร 

    ๕) ผู สั ม ผัสอาหารที่ มี บาดแผล ท่ีมื อต องปกปดบาดแผลใหมิ ด ชิด   

และสวมถุงมือที่สะอาดอยูเสมอ  หรือหยุดปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสกับอาหาร 

    ๖) การเสิรฟอาหารตองเสิรฟใหถูกสุขลักษณะ  ไมกอใหเกิดการปนเปอน 

ในอาหาร 

    ๗) มีการปองกันการปนเปอนอาหารจากการไอจาม  หรือพูดคุย  ผูสัมผัสอาหาร 

ตองมีพฤติกรรมที่ถูกสุขลักษณะ 

   (ด) สุขภาพของผูสัมผัสอาหาร 

    ๑) ขณะปฏิบัติงานผูสัมผัสอาหารตองไมเจ็บปวยดวยโรคที่สามารถติดตอไป

ยังผูบริโภคโดยมีน้ําและอาหารเปนส่ือ  เชน  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  บิด  ไขสุกใส  หัด  คางทูม  

วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม   

โรคผิวหนังที่นารังเกียจ  ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตว   

และโรคตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หากเจ็บปวย   

ใหหยุดปฏิบัติงานจนกวาจะรักษาใหหายขาด 

    ๒) ผูปรุงตองมีหลักฐานการตรวจสุขภาพในปนั้นใหตรวจสอบได 

   (ต) ความรูของผูสัมผัสอาหาร  ผูจัดการ  หรือผูควบคุม 

    ๑) ผูสัมผัสอาหาร  ผูจัดการหรือผูควบคุมตองมีความรูดานสุขาภิบาลอาหาร  

หรือผานการอบรมดานสุขาภิบาลอาหารจากองคการบริหารสวนตําบลวังชิ้นตามหลักสูตรท่ีผานการรับรอง

จากหนวยงานราชการ 

   (ถ) ปฏิบัติการอื่นใดอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๗ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาต  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 
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  (๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ  หรือพนักงานของรัฐ  

หรือรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 

  (๓) สําเนาใบสําคัญการเปล่ียน  ชื่อ - สกุล  ของผูขอรับใบอนุญาต 

  (๔) สําเนาหนังสือสําคัญการจดทะเบียนและสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  

พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูแทนนิติบุคคล  กรณีที่ผูขอรับ

ใบอนุญาตเปนนิติบุคคล 

  (๕) หนังสือมอบอํานาจฉบับจริง  และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน

ของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ  กรณีมีการมอบอํานาจ 

  (๖) สําเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  

กรณีสถานประกอบการนั้นตั้งอยูหรือตองบังคับตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

  (๗) หนังสือรับรองอาคาร  กรณีสถานประกอบการตั้งอยูนอกเขตพ้ืนท่ีควบคุมอาคาร

และไมอยูภายใตบังคับกฎหมายควบคุมอาคาร   

  (๘) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลวังชิ้นประกาศกําหนด 

ขอ ๘ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกันและกําจัดสัตวนําโรค 

  (๒) ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไมใหเปนท่ี

เพาะพันธุแมลงและสัตวนําโรคไดตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีถูกสุขลักษณะ 

  (๓) รักษาหองน้ําหองสวมใหถูกตองดวยสุขลักษณะอยูเสมอ 

  (๔) จัดส่ิงของเครื่องใช  และอุปกรณใหเปนระเบียบเรียบรอยและรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

  (๕) ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  

ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขภาพของอาหาร  กรรมวิธีการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  

เก็บรักษาอาหาร  ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ  น้ําใชและของใชอื่น ๆ  รวมทั้งสุขลักษณะ

สวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการ  ดังที่กําหนดไวตามขอ  ๖   

  (๖) ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองไมเปนโรคติดตอและไมจาง

หรือใหบุคคลท่ีปวยหรือมีเหตุควรเชื่อวาเปนโรคติดตอ  จําหนาย  ทํา  ปรุง  หรือเก็บอาหาร 
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  (๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

พนักงานเจาหนาที่  และเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ประกาศ  และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๙ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือ

วาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ัง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล   

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้ง  ใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๑ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลวังชิ้นเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๗  และขอ  ๘  ดวย 

ขอ ๑๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้  ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต 
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ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแต  

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๑๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๑๕ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ี

ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร  

แตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๑๖ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 



หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิด  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๑๗ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี 

ขอ ๑๘ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 

  (๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ  หรือ

พนักงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 

  (๓) สําเนาใบสําคัญการเปล่ียน  ชื่อ - สกุล  ของผูขอรับใบอนุญาต 

  (๔) สําเนาหนังสือสําคัญการจดทะเบียนและสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูแทนนิติบุคคล  กรณีท่ีผูขอรับ

ใบอนุญาตเปนนิติบุคคล 

  (๕) หนังสือมอบอํานาจฉบับจริง  และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา

ทะเบียนบานของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ  กรณีมีการมอบอํานาจ 
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  (๖) สําเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  

กรณีสถานประกอบการนั้นตั้งอยูหรือตองบังคับตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

  (๗) หนังสือรับรองอาคาร  กรณีสถานประกอบการตัง้อยูนอกเขตพ้ืนที่ควบคุมอาคาร

และไมอยูภายใตบังคับกฎหมายควบคุมอาคาร   

  (๘) อื่น ๆ  ตามที่ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังชิ้นประกาศกําหนด 

เมื่อเจาพนักงานทองถิน่ไดรบัแจงใหออกใบรบัแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ

ตามท่ีแจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง  

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ 

นับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรบัแจงหรือหนังสือรับรองการแจงเจาพนักงานทองถิ่นจะกาํหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผูไดรับ

หนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวัน

ทําการนับแตวันท่ีไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับ

แจงจากเจาพนักงานทองถิ่นใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล  แตถาผูแจง 

ไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลวใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจง

ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับการแจง  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้

ตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๒๐ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผย 

และเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ ๒๑ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ   

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรบัใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบ

ถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 
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  (๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหายใหผู ย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรอง 

การแจงนําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย 

มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืน

ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

ขอ ๒๒ เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่น  ใหแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ ๒๓ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามท่ีระบุไวในขอบัญญัตินี้  โดยมิไดแจงตอ

เจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุที่ 

ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่งยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจง

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไปใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวา 

จะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหาม 

การดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ ๒๔ ผูแจงมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมการแจงตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ในวันที่มาแจงและภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนวันครบรอบปของทุกปตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลวังชิ้น 

ขอ ๒๖ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๗ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลวังชิ้นรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจ

ออกขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ฉันท  ศริิพันธุ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลวงัชิ้น 
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