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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเกษม 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเกษม  วาดวยสถานที่จําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

องคการบรหิารสวนตําบลเกษมโดยไดรับความเห็นชอบจากองคการบริหารสวนตําบลเกษมและนายอําเภอ

ตระการพืชผล  จึงตราออกขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเกษม  เรื่อง  สถานท่ี

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในองคการบริหารสวนตําบลเกษมตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 

    (๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด ๆ  หรือ 

ในรูปลักษณะใด ๆ  แตไมรวมถึงยาวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทหรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมาย 

วาดวยการนั้น  แลวแตกรณี 

    (๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรอืใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุเจือปน

อาหาร  สี  และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่

หรือทางสาธารณะที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภค

ไดทันที  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไป

บริโภคท่ีอื่นก็ตาม 
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  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะ

อื่นใดซึ่งผูซื้อตองนําไปทําประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

    “ตลาด”  หมายความวา  สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคา

ประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสดประกอบหรือปรุงแลว  หรือของเสียงาย  

ทั้งนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตามและหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว

สําหรับใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือครั้งคราวหรือตามวันท่ี

กําหนด 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลเกษม 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวาเจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงาน 

สวนทองถิ่นซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลเกษม   

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  

ตลาด  ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่นและหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ ๔ ผูใดจะจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมี

พ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรบัใบอนญุาตจากเจาพนักงานทองถิ่น

ตามมาตรา  ๕๖  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกิน 
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สองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรองการแจงตามมาตรา  ๔๘   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กอนการจัดตั้ง 

ขอ ๕ ความในขอ  ๔  ไมใชบังคับแกการประกอบกิจการ  ดังนี้ 

  (๑) การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๒)  การขายของในตลาด 

  (๓)  การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ ๖ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับการแจงใหจัดตั้งสถานที่ จําหนายอาหาร 

หรือสถานที่สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้   

  (๑) สถานที่จําหนายอาหาร 

   ก. ไมตั้งอยูในพ้ืนที่ที่จะเปนอันตรายตอสุขภาพหรือที่อื่นใด  ซึ่งเจาพนักงาน

สาธารณสุขเห็นวาเปนอันตรายตอสุขภาพ 

   ข. พ้ืนทําดวยวัสดุถาวรทําความสะอาดงาย 

   ค. จัดใหมีน้ําใชอยางพอเพียงโดยมีคุณภาพน้ําเทียบเทาน้ําประปา 

   ง. ตองมีอางลางมือใชการไดดีเพียงพอตามจํานวนเกณฑท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติ

รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

   จ. ตองมีรางระบายน้ําเสียที่ถูกหลักสุขาภิบาล  ผานบอดักเศษมูลฝอย  บอดัก

ไขมัน  กอนระบายลงสูทอสาธารณะ 

   ฉ. จัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอตามท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขแนะนํา 

   ช. จัดใหมีสวมที่ถูกสุขลักษณะและจํานวนเพียงพอ 

   ซ. จัดใหมีอุปกรณดับเพลิง  ติดตั้งในท่ีที่สามารถหยิบใชไดงาย  และตองมี 

การตรวจสอบทุกป 

   ฌ. สถานที่รับประทานอาหาร/ที่ปรุงอาหารสะอาดเปนระเบียบอยูเสมอ 

   ญ. จัดใหมีภาชนะอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ท่ีถูกสุขลักษณะและเพียงพอ 

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
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   ฎ. จัดใหมีที่สําหรับทําความสะอาดอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ถูกสุขลักษณะ 

และเพียงพอตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

   ฏ. ปฏิบัติการอื่น ๆ  ใหถูกตองตามสุขลักษณะท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขแนะนํา

หรือตามคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๒) สถานที่สะสมอาหาร 

   ก. ไมตั้งอยูในพ้ืนที่ที่จะเปนอันตรายตอสุขภาพหรือที่อื่นใด  ซึ่งเจาพนักงาน

สาธารณสุขเห็นวาเปนอันตรายแกสุขภาพ 

   ข. พ้ืนทําดวยวัสดุถาวร  ทําความสะอาดงาย 

   ค. จัดใหมีแสงสวาง  และการระบายอากาศเพียงพอ 

   ง. ตองมีรางระบายน้ําถูกสุขลักษณะมีความลาดเอียงน้ําไหลสูทอสาธารณะไดสะดวก 

   จ. สถานที่สะสมอาหารสะอาดมีความเปนระเบียบอยูเสมอ 

   ฉ. ปฏิบัติการอื่น ๆ  ใหถูกตองตามสุขลักษณะท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขแนะนํา

หรือตามคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๓) สุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายอาหารหรือผูชวย 

   ก. ตองไมปวยเปนโรคติดตอหรือเปนพาหะนําโรคติดตอท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติ

โรคติดตอ  พ.ศ.  ๒๕๒๓  รวมถึงโรคพยาธิ  ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 

   ข. ตองแตงกายใหสะอาดถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหาร  และมีสุขวิทยาสวน

บุคคลที่ดีในขณะสัมผัสอาหาร 

   ค. ผูประกอบการคาอาหารทุกคนมีใบรับรองแพทยตามหลักเกณฑการตรวจ

สุขภาพประจําป  และผานการอบรมดานสุขาภิบาลอาหารที่เจาหนาที่สวนทองถิ่นเปนผูจัด 

   ง. ปฏิบัติการอื่น ๆ  ใหถูกตองตามสุขลักษณะท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขแนะนํา

หรือตามคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๗ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
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  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลเกษมประกาศกําหนด   

ขอ ๘ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน 

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๙ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๐ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้  ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลเกษมเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๘  และขอ  ๙  โดยอนุโลม 

ขอ ๑๑ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาต 
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ส้ินอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้นถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาท่ีกําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระเวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๒ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลเกษม   

ขอ ๑๓ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๔ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๑๕ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๑๖ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 
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ขอ ๑๗ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุ ท่ีจะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๑๘ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี 

ขอ ๑๙ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๐ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

    (๓) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลเกษมประกาศกําหนด 

เมื่อเจาพนักงานทองถิน่ไดรบัแจงใหออกใบรบัแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ

ตามท่ีแจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 
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ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง  

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ

นับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรบัแจงหรือหนังสือรับรองการแจงเจาพนักงานทองถิ่นจะกาํหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผูไดรับ

หนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวัน

ทําการนับแตวันที่ไดรับแจงถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง

จากเจาพนักงานทองถิ่นใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล  แตถาผูแจง

ไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจง

ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๒๑ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผย 

และเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ ๒๒ ในกรณีท่ีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับ

หนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึง 

การสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหายใหผู ย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรอง 

การแจงนําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย 

มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูย่ืน

ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

ขอ ๒๓ เมื่อผูแจงตามมาตรา  ๔๘  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

ประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 
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ขอ ๒๔ ในกรณีท่ีผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามท่ีระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจงตอ

เจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา  ๔๘  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และเคยไดรับ

โทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุท่ีฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอ

เจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่งยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามมาตรา  ๔๘  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังหามการดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ ๒๕ การแจงของเจาพนักงานทองถิ่นและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหทําเปนหนังสือ

แจงใหผูแจงหรือผูดําเนินการทราบในกรณีที่ไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือใหสงหนังสือการแจงหรือคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูที่ตองรับหนังสือและใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือดังกลาวและตั้งเวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปดหนังสือ  

แลวแตกรณี 

ขอ ๒๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

องคการบริหารสวนตําบลเกษม  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๒๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๘ ใหนายกองคการบริหารงานสวนตําบลเกษมเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

วิกาล  หนองแคน 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเกษม 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเกษม 

เร่ือง สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

ลําดับท่ี พ้ืนท่ีประกอบการ คาธรรมเนียม 

ฉบับละ (บาท) 

๑ พ้ืนท่ีประกอบการ ไมเกิน ๒๐ ตารางเมตร ๙๖ 

๒ พ้ืนท่ีประกอบการ ตั้งแต ๒๑ - ๓๐ ตารางเมตร ๑๐๐ 

๓ พ้ืนท่ีประกอบการ ตั้งแต ๓๑ - ๕๐ ตารางเมตร ๒๐๐ 

๔ พ้ืนท่ีประกอบการ ตั้งแต ๕๑ - ๑๐๐ ตารางเมตร ๓๐๐ 

๕ พ้ืนท่ีประกอบการ ตั้งแต ๑๐๑ - ๒๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 

 

อัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตการจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  

 

ลําดับท่ี พ้ืนท่ีประกอบการ คาธรรมเนียม 

ฉบับละ (บาท) 

๑ พ้ืนท่ีประกอบการ ตั้งแต ๒๐๐ - ๔๐๐ ตารางเมตร ๑,๕๐๐ 

๒ พ้ืนท่ีประกอบการ ตั้งแต ๔๐๑ ตารางเมตรข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

 

 

 



แบบคําขอรับใบอนุญาต 

 
        เขียนท่ี …………………………………….. 
       วันท่ี ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 
 ขาพเจา …………………………………….…………………..อายุ……………….. ป  สัญชาติ ………………………. 
อยูบานเลขท่ี ……………. หมูท่ี ……….. ตรอก/ซอย ……………..……………. ถนน ………………………………………. 
แขวง/ตําบล ………………………. เขต/อําเภอ ………..…………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ……………….………. 
…………………………………….. จังหวัด ………………………..………… หมายเลขโทรศัพท …………………………..…... 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
  (  )  สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท ……………………………………………. 
         โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ …………………  ตารางเมตร 
  (  )  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท ………………………………………………………. 
         ……………………. มีคนงาน …………. คน ใชเครื่องจักรขนาด ……………….  แรงมา 
  (  )  กิจการตลาดท่ีมีการจําหนาย ………………….. (เปนประจํา/เปนครั้งคราว/ตามวันนัด) 
  (  )  กิจการจําหนายสินคาในท่ี/ทางสาธารณสุข  จําหนายสินคาประเภท ……………………… 
         ณ บริเวณ ……………………………………. โดยวิธีการ …………………..………………………….. 
  (  )  กิจการรับทําการเก็บ   ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจประเภท 
   �   เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดท่ี ……………………………………….……………….. 
                               �   เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี  .………………………………….. 

�   เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหลงกําจัดท่ี   ….………………………………………………….. 
�   เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดท่ี …………………………………………… 

  ( ) กิจการอ่ืน ๆ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดแก........…………..……………... 
........................................................................................................................................................................... 
ตอ  (เจาพนักงานทองถ่ิน) ……………………………………… พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  
ดังนี้คือ 
  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัว ………………………………. (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 
  (๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 
   (๓.๑)  .………………………………………………………………………………….………………….…… 
   (๓.๒)  …………………………………………………………………………………….………………….…. 
  (๔)  ..……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  (๕)  …..…………………………………………………………………………………………………………………….. 
             

 (ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต) 
 

 



 
                                       แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

    

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

       ( ………………………….……. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

  (  )   เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข ดังนี้ ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………..…………………….……………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  (  )   เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ ……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

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

      ( ……………………………….. ) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

             (   )    อนุญาตใหประกอบกิจการได 

             (   )   ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

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

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

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

 

 

 

 

 



 

 แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 

 

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

อยูบานเลขท่ี ……………. หมูท่ี ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน …………………………..………….. 
แขวง/ตําบล ………………………. เขต/อําเภอ ………..…………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ……………….…..…. 
…………………………………….. จังหวัด ……………………...………… หมายเลขโทรศัพท …………..………………….... 

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท ………………………………………………………….…… 
………………………………………………………...……………….  ตามใบอนุญาตเลมท่ี …….……. เลขท่ี ………/……….. 
ออกใหเม่ือวันท่ี ………. เดือน ………………… พ.ศ………ตอ (เจาพนักงานทองถ่ิน) ………………………………….. 

พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 
  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัว …………..………….. ( ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ) 
  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 
   (๓.๑)  .……………………………………………………………………………………………………… 
   (๓.๒)  …………………………………………………………………………………….………………… 

  (๔)  ..……………………………………………………………………………………………..……………………. 
 
 ขาพเจาขอรับรองวา   ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

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

 
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

    (  )   เห็นสมควรอนุญาต   

    (  )   เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ  …………………… 

…………………………………………………………. 

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

        ( ……………………………….. ) 

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

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

  

    (  )   อนุญาตใหประกอบกิจการได 

    (  )   ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

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

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

              ตําแหนง ………………………. 

              วันท่ี…../………/…….. 

 

      



 

แบบคําขอหนังสือรับรองการแจง 

 

 

เลขท่ี ………./…………      เขียนท่ี …………………………………… 

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

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

หมูท่ี ……ตรอก/ซอย ………………………….…….. ถนน .……………………….............ตาํบล/แขวง………………………

อําเภอ/เขต…………..…………จังหวัด…………………โทรศัพท ..…………………..………… 

 ขอ ๑ ขอยื่นคําขอหนังสือรับรองการแจงเพ่ือประกอบกิจการประเภท ….………………………………………… 

 (สถานท่ีจําหนาย/สะสมอาหาร) ………ชื่อสถานประกอบการ……………………....….. ตั้งอยูบานเลขท่ี……………... 

หมูท่ี……………..….ตรอก/ซอย…………….………...ถนน……………………….ตําบล/แขวง..……………………………..……….

อําเภอ/เขต……………………………เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ………………….………………………จังหวัด ………………………. 

ตอ …………….  (เจาพนักงานทองถ่ิน) ……………………………… 

 ขอ ๒ ขาพเจาจะปฏิบัติตามขอกําหนดดานสุขลักษณะตาม.....…………………(ขอบัญญัติ/ขอบังคับ

สุขาภิบาล/ขอบังคับตําบล/ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ) ..………. พรอมคําขอนี้  ไดแนบหลักฐานและเอกสาร 

มาดวยแลว ดังนี้คือ 

  ๒.๑  สําเนาบัตรประจําตัว………………………( ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ) 

  ๒.๒  สําเนาทะเบียนบาน 

  ๒.๓  หลักฐานอ่ืน ๆ …………………………………………………………………………….. 

๒.๓.๑  …..………………..……………………………………………………………… 

๒.๓.๒  …………………………………………………………………………………… 

  ๒.๔  ……………………………………………………………………………………………… 

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอหนังสือรับรองการแจงนี้เปนความจริงทุกประการ    

 

(ลงชื่ ) ………………………………. ผูขอรับหนังสือรับรองการแจง 

             ( ……………………………. ) 
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	เรื่อง   สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
	พ.ศ.  ๒๕๕๙


