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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตําบลพระบาทนาสิงห 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงห  วาดวยสถานท่ี

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารเสียใหมใหเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

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

บริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงหโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงห

และนายอําเภอรัตนวาป  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงห  เรื่อง  สถานท่ี

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงหตั้งแตวันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงห  เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหาร

และสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ขอ ๔ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่

หรือทางสาธารณะที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภค

ไดทันที  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ท่ีนั้นหรือนําไปบริโภค 

ที่อื่นก็ตาม 
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  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะ

อื่นใดซึ่งผูซื้อตองนําไปทําประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงห 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๖ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนท่ี

เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรอง

การแจงกอนการจัดตั้ง   

ขอ ๗ ความในขอ  ๖  ไมใชบังคับแกการประกอบการ  ดังนี้   

  (๑) การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๒) การขายของในตลาด   

  (๓)  การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ   

ขอ ๘ ผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารตองจัดสถานท่ีใหถูกตองดวย  

สุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สถานที่สะสมอาหาร   

   (๑.๑) ไมอยูในบริเวณท่ีนาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ   

   (๑.๒) พ้ืนทําดวยวัตถุถาวรทําความสะอาดงาย   

   (๑.๓)  จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามเกณฑมาตรฐานที่องคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงหกําหนด 

   (๑.๔) จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ

ตามเกณฑมาตรฐานที่องคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงหกําหนด   

   (๑.๕) จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน

ที่องคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงหกําหนด   

   (๑.๖) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ   
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   (๑.๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข  พนักงานเจาหนาที่และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ัง

ขององคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงห   

  (๒) สถานที่จําหนายอาหาร   

   (๒.๑) จัดสถานท่ีตามที่กําหนดใน  (๑.๑)  -  (๑.๖)   

   (๒.๒) จัดใหมีโตะ  เกา อ้ี  หรือท่ีนั่งอยางอ่ืนซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาด   

และเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ   

   (๒.๓) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารตองมีพ้ืนที่ทําความสะอาดงาย   

   (๒.๔) จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ท่ีใชในการทํา  ประกอบ  ปรุง  

เก็บ  และการบริโภคอาหารไวใหเพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน 

ที่องคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงหกําหนด   

   (๒.๕) จัดใหมีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะตลอดจนอุปกรณ

เครื่องใชตาง ๆ  ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะเพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ   

   (๒.๖) จัดใหมีที่สําหรับลางมือพรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ 

   (๒.๗)  จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมท้ังปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ

เนื่องจากการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร      

   (๒.๘) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น   

   (๒.๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข  พนักงานเจาหนาที่และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ัง

ขององคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงห 

ขอ ๙ ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองดูแลรักษาสถานที่จําหนายอาหาร  

และสถานที่สะสมอาหารใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้   

  (๑) รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกันและกําจัดสัตวนําโรค   

  (๒) ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไมใหเปน 

ที่เพาะพันธุแมลงและสัตวนําโรคไดและตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ   
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  (๓) รักษาสวมใหถูกตองดวยสุขลักษณะอยูเสมอ   

  (๔) จัดส่ิงของเครื่องใชและอุปกรณใหเปนระเบียบเรียบรอยและรักษาใหสะอาดอยูเสมอ   

  (๕) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

พนักงานเจาหนาท่ีและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการ

บริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงห 

ขอ ๑๐ ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาคาร  กรรมวิธีการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  

ปรุง  เก็บรักษาอาหาร  ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ  น้ําใช  และของอื่น ๆ  รวมทั้ง

สุขลักษณะสวนตัวของผูจําหนายอาหารผูปรุงอาหารและผูใหบริการ  ดังตอไปนี้   

  (๑) วาง  เก็บอาหารกอนปรุงในท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะรวมท้ังจัดใหมีการปองกัน

สัตวนําโรคในสถานที่นั้น   

  (๒) ใชเครื่องปกปดอาหารรวมทั้งภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา

ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละอองและส่ิงท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตลอดจนรักษา 

เครื่องปกปดนั้นใหสะอาดและใชการไดอยูเสมอ   

  (๓) น้ําแข็งสําหรับใชบริโภคตองจัดเก็บไวใชในภาชนะท่ีถูกสุขลักษณะสามารถปองกัน 

ส่ิงปนเปอนไดและหามนําอาหารหรือของส่ิงใดแชหรือเก็บรวบรวมไวดวยกัน   

  (๔) การทุบ  บดน้ําแข็ง  ตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะและสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้ง

ปองกันมิใหมีเสียงอันเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น   

  (๕) ในกรณีท่ีมีผาเช็ดหนาใหบริการตองทําความสะอาดและผานความรอนฆาเชื้อโรค

หรือกรรมวิธีอื่นใดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ     

  (๖) จัดใหมีน้ําสะอาดไวใหเพียงพอ   

  (๗) ใชภาชนะหรือวัตถุที่สะอาด  ปลอดภัย  สําหรับปรุง  ใส  หรือหออาหาร  หรือน้ําแข็ง

โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ   

  (๘) ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาดและ

ปฏิบัติตนใหถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคล   
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  (๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

พนักงานเจาหนาที่และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบขอบัญญัติและคําส่ังองคการบริหาร

สวนตําบลพระบาทนาสิงห 

ขอ ๑๑ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงหประกาศกําหนด 

ขอ ๑๒ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๓ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  

วิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือ 

ความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 



หนา   ๑๓๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๔ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงหเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๘  ขอ  ๙  ขอ  ๑๐  และขอ  ๑๑  ดวย 

ขอ ๑๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตไมเกินอัตราที่กําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ

สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนญุาตตลอดเวลาท่ียังดาํเนนิกิจการนัน้ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายใน

เวลาท่ีกําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแตผูไดรับ

ใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกจิการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ   

ขอ ๑๗ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 



หนา   ๑๓๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญตัินีห้รือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกบัการประกอบกิจการ

ตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา 

ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน   

ขอ ๑๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุ ท่ีจะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน    

ขอ ๒๐ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนัน้ไดรบัทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปด

คําส่ังแลวแตกรณี   

ขอ ๒๑ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต   

ขอ ๒๒ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 



หนา   ๑๓๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงหประกาศกําหนด 

เมื่อเจาพนักงานทองถิน่ไดรบัแจงใหออกใบรบัแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ

ตามท่ีแจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง  

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวัน 

ทําการนับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรบัแจงหรือหนังสือรับรองการแจงเจาพนักงานทองถิ่นจะกาํหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผูไดรับ

หนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวัน

ทําการนับแตวันที่ไดรับแจงถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง

จากเจาพนักงานทองถิ่นใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผลแตถาผูแจง 

ไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลวใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจง

ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๒๓ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและ 

เห็นไดงาย  ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ   

ขอ ๒๔ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ 

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรบัใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบ

ถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหายใหผู ย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรอง 

การแจงนําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย 

มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูย่ืนขอรับ

ใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 



หนา   ๑๓๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๕ เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย   

ขอ ๒๖ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุ 

ที่ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่งยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจง

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไปใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะได

ดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหามการดําเนิน

กิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได   

ขอ ๒๗ ผูแจงมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมการแจงไมเกินอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ในวันที่มาแจงและภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนวันครบรอบปของทุกปตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๘ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลพระบาทนาสิงห 

ขอ ๒๙ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๓๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงหเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สกล  ดวงคําจันทร 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลพระบาทนาสิงห 



 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงห 

เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

ลําดับท่ี 
รายการ อัตราคาธรรมเนียม  

(กฎกระทรวงกําหนด) 

หมายเหตุ 

๑ 

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสม

อาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตร                                                           

และมิใชเปนการขายของในตลาด   

ฉบับละ  ๓,๐๐๐  บาท 

 

๒ 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจง                                                

การจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร                                                                  

ในอาคารหรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตร                                                              

และมิใชเปนการขายของในตลาด  

ฉบับละ  ๑,๐๐๐  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

แบบคําขอรับใบอนุญาตทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตําบลพระบาทนาสิงห   

เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

        เขียนท่ี …………………………………………………….. 

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

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

อยูบานเลขท่ี ……………. หมูท่ี ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน …………………………………………….………….. 

แขวง/ตําบล …………………………………เขต/อําเภอ ………..…………………………จังหวัด ……………………………………………… 

หมายเลขโทรศัพท ……………………………………………………………………………………………………………………………….………... 

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ/หนังสือรับรองการแจง  สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ประเภท ………………………………………………………โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ …………………………….……………  ตารางเมตร 

สถานท่ีประกอบกิจการเลขท่ี ………………. หมูท่ี ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน……………………………

แขวง/ตําบล …………………………………เขต/อําเภอ ………..…………………………จังหวัด ……………………………………………… 

หมายเลขโทรศัพท……..…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ตอ  (เจาพนักงานทองถ่ิน)………………………………………… พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  

ดังนี้ 

  ๑)  สําเนาบัตรประจําตัว ……………………………………. (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

  ๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  ๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 

   ๓.๑)  .…………………………………………………………………………………………………………………… 

   ๓.๒)  ……………………………………………………………………………………………………………………. 

  ๔)  ..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  ๕)  …..…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 



  

 

-๒- 

 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

       ( …………………………………………...) 

 

 

 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

 

                    (   )   อนุญาตใหประกอบกิจการได 

                    (   )   ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

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

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

     ตําแหนง ......................…………………………..  

                                          วันท่ี……..../………………...………/…………….... 

 



 

 

แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตทาย 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตําบลพระบาทนาสิงห   

เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

เขียนท่ี …………………………………………………………………. 
               วันท่ี ………. เดือน…………………..พ.ศ……………………..……. 
 ขาพเจา ……………………………………………………………………….อายุ……………….. ป  สัญชาติ ………………..………. 
อยูบานเลขท่ี ……………. หมูท่ี ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน …………………………………………….………….. 
แขวง/ตําบล …………………………………เขต/อําเภอ ………..…………………………จังหวัด …………………………………………… 
โทรศัพท..............................................โทรสาร............................................................................................................... 
ไดขออนุญาตจัดตั้ง     สถานท่ีจําหนายอาหาร      สถานท่ีสะสมอาหาร   
ใบอนุญาต เลมท่ี..............เลขท่ี...............ป...............โดยใชชื่อสถานประกอบการวา.................................................
สถานท่ีตั้งเลขท่ี...........................หมูท่ี.......................ตรอก/ซอย.............................ถนน........................................
ตําบล...............................................อําเภอ........................................ จังหวัด............................................................ 
โทรศัพท...........................................โทรสาร...............................................................................................................  
ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตดังกลาวขางตน ตอเจาพนักงานทองถ่ินเนื่องจากใบอนุญาต 

  สูญหาย           
  ถูกทําลาย           
  ชํารุดในสาระสําคัญ 

พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้  
  ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบแทนใบอนุญาต  
  ๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน   
         นิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบแทนใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)  
  ๓. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ 
         และผูรับ มอบอํานาจ (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  
  ๔. สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหาย กรณีใบอนุญาตเดิม 
         สูญหาย 

            ๕. ใบอนุญาตเดิม กรณีท่ีชํารุดในสาระสําคัญ  
            ๖. อ่ืน ๆ…………………………………………………………………………………………………………………………………….   
 

          ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  
 
 (ลงชื่อ)................................................ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

                                                             (...............................................)  
                 คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 
                     อนุมัติออกใบแทนใบอนุญาตได 
                     ไมอนุมัติออกใบแทนใบอนุญาต 
                                                               (ลงชื่อ)................................................เจาพนักงานทองถ่ิน  

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



  

 

แบบคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงแนบทาย 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตําบลพระบาทนาสิงห   

เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

เขียนท่ี …………………………………………………………………. 
               วันท่ี ………. เดือน…………………..พ.ศ……………………..……. 
 ขาพเจา ……………………………………………………………………….อายุ……………….. ป  สัญชาติ ………………..………. 
อยูบานเลขท่ี ……………. หมูท่ี ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน …………………………………………….………….. 
แขวง/ตําบล …………………………………เขต/อําเภอ ………..…………………………จังหวัด …………………………………………… 
โทรศัพท..............................................โทรสาร............................................................................................................... 
ไดขอรบัหนังสือรับรองการแจงจัดตั้ง     สถานท่ีจําหนายอาหาร    สถานท่ีสะสมอาหาร  หนังสือรับรองการแจง 
เลมท่ี..............เลขท่ี...............ป...............โดยใชชื่อสถานประกอบการวา........................................................สถานท่ีตั้ง
เลขท่ี...........................หมูท่ี.......................ตรอก/ซอย.............................ถนน..............................................................
ตําบล...............................................อําเภอ........................................ จังหวัด................................................................. 
โทรศัพท...........................................โทรสาร....................................................................................................................  

ขอยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสะสมอาหาร ตอเจาพนักงาน
ทองถ่ินเนื่องจาก             สูญหาย           

  ถูกทําลาย           
  ชํารุดในสาระสําคัญ 

พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้  
  ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง  
  ๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน   
         นิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงเปนนิติบุคคล) 
  ๓. สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีหนังสือรับรองการแจง สูญหาย กรณี 
         หนังสือรับรองการแจงเดิมสูญหาย 

             ๔. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ 
          และผูรับมอบอํานาจ (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  
   ๕. หนังสือรับรองการแจงเดิม กรณีท่ีชํารุดในสาระสําคัญ  

             ๖. อ่ืน ๆ………………………………………………………………………………………………………………………………….  
  
             ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  

            
        (ลงชื่อ)................................................ผูขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

                                              (…..............................................)                                                                              
             คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
                   อนุมัติออกใบแทนใบหนังสือรับรองการแจง 
                   ไมอนุมัติออกใบแทนหนังสือรับรองการแจง 
 
                                                  (ลงชื่อ)................................................เจาพนักงานทองถ่ิน  

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


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลพระบาทนาสิงห์
	เรื่อง   สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
	พ.ศ.  ๒๕๕๙


