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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทับสะแก 

เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทับสะแก  วาดวยสถานท่ีจําหนาย

อาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

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  องคการบริหารสวนตําบลทับสะแกโดยความเห็นชอบของสภาองคการ

บริหารสวนตําบลทับสะแกและนายอําเภอทับสะแก  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ข อ บั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย ก ว า   “ข อ บั ญ ญั ติ อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น ตํ า บ ล ทั บ ส ะ แ ก   

เรื่อง  สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลทับสะแกตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่

หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถ

บริโภคไดทันที  ท้ังนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น   

หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 
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  “สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชท่ีหรือ

ทางสาธารณะ  ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะ 

อื่นใด  ซึ่งผูซื้อตองนําไปทําประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลทับสะแก 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด 

ซึ่งมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด  ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  

ถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร  ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรอง

การแจงกอนการจัดตั้ง 

ขอ ๖ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือ

สถานที่สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้   

  (๑) สถานที่จําหนายอาหาร 

   (๑.๑)  ตั้งอยูหางจากบริเวณท่ีนาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ  เชน  ท่ีฝง  เผา 

หรือเก็บศพ  ที่เททิ้งส่ิงปฏิกูล  ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่นใดที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเปนอันตราย 

ตอสุขภาพไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร  เวนแตสามารถปรับปรุงสถานที่ใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

   (๑.๒)  ทําพ้ืนที่ดวยวัตถุถาวรทําความสะอาดงาย 

   (๑.๓)  จัดใหมีการระบายน้ําอยางเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

   (๑.๔)  จัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ 

   (๑.๕)  สามารถจัดหาที่ลางมือและสวมท่ีถูกตองดวยสุขลักษณะ  เวนแตเปนการจําหนาย

อาหารท่ีไมมีการรับประทานอาหารนั้นในบริเวณที่จําหนาย 

   (๑.๖)  จัดใหมีการรองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่เพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

   (๑.๗)  จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตางๆ  ที่ใชในการทํา  ประกอบ  ปรุง  

เก็บ  การบริโภคอาหารไวเพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกตองดวยสุขลักษณะ 
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   (๑.๘)  จัดใหมีบอดักไขมันหรือระบบบําบัดน้ําเสียใหเพียงพอและถูกตองตาม

มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 

   (๑.๙)  จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือท่ีนั่งอยางอื่นซึง่มสีภาพแข็งแรง  สะอาด  และเปน

ระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 

   (๑.๑๐)  จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมท้ังปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญ

เนื่องจากการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร   

   (๑.๑๑)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือคําส่ัง  เจาพนักงานทองถิน่  หรือผูซึ่งไดรบัแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น  รวมถึงระเบียบ

ขอบังคับและคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลทับสะแก 

 (๒)  สถานที่สะสมอาหาร 

   (๒.๑)  ตั้งอยูหางจากบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ  เชน  ที่ฝง  เผา  

หรือเก็บศพ  ที่เททิ้งส่ิงปฏิกูล  ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่นใดที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเปนอันตราย 

ตอสุขภาพไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร  เวนแตสามารถปรับปรุงสถานที่ใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

   (๒.๒)  พ้ืนที่ทําดวยวัสดุถาวรทําความสะอาดงาย 

   (๒.๓)  จัดใหมีระบบระบายน้ําอยางเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

   (๒.๔)  จัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ 

   (๒.๕)  จัดใหมีสวมที่เพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

   (๒.๖)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่เพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

   (๒.๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือคําส่ัง  เจาพนักงานทองถิน่  หรือผูซึ่งไดรบัแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น  รวมถึงระเบียบ

ขอบังคับและคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลทับสะแก 

ขอ ๗ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวพรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 
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  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลทับสะแกประกาศกําหนด 

ขอ ๘ ผูขอรับใบอนุญาตหรือผูขอรับหนังสือรับรองการแจงตองดูแลรักษาสถานท่ีจําหนาย

อาหารและสถานที่สะสมอาหารใหถกูตองดวยสุขลักษณะ  รวมทั้ง  ปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและปองกัน

โรคติดตอ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  รักษาสถานท่ีใหสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้ง  จัดใหมีการปองกันการกําจัดแมลง 

และสัตวนําโรค 

  (๒)  รักษาความสะอาดที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไมใหเปนที่เพาะพันธุแมลง 

และสัตวนําโรคไดและตองมีการจัดเก็บมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๓)  รักษาบอดักไขมันหรือระบบบําบัดน้ําเสียใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีตลอดเวลา 

  (๔)  รักษาสวมใหสะอาดดวยสุขลักษณะอยูเสมอ 

  (๕)  รักษา  จัดส่ิงของเครื่องใชและอุปกรณใหสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 

  (๖)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

หรือคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  หรือผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิน่  รวมถึงระเบียบขอบงัคับและ

คําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลทับสะแก 

ผูขอรับใบอนุญาตหรือผูขอรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ี

สะสมอาหารตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑที่เกี่ยวกับสุขลักษณะ  กรรมวิธีการจําหนายประกอบ  

ปรุง  เก็บรักษาอาหาร  ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะอุปกรณ  น้ําใชและของใชอื่น ๆ  รวมทั้ง

สุขลักษณะของใชอื่น ๆ  รวมทั้งสุขลักษณะสวนบุคคลผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และใหบริการ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  วางเก็บอาหารกอนปรุงใหสะอาดถูกสุขลักษณะ  รวมท้ังจัดใหมีการปองกันแมลง

และสัตวนําโรคของสถานท่ีนั้น 
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  (๒)  ใชเครื่องปกปดอาหารรวมทั้งภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา  

ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละอองและส่ิงที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ตลอดจนรักษา 

เครื่องปกปดนั้น  ใหสะอาดถูกตองดวยสุขลักษณะและใชการไดดีอยูเสมอ 

  (๓)  น้ําแข็งสําหรบัใชบรโิภคตองจัดเกบ็ไวในภาชนะที่ถกูตองดวยสุขลักษณะสามารถ

ปองกันส่ิงปนเปอนไดและหามนําอาหารหรือส่ิงอื่นใดแชหรือเก็บรวบรวมไดดวย 

  (๔)  การทุบ  บดน้ําแข็ง  ตองปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะและสะอาดอยูเสมอ 

  (๕)  ในกรณีที่มีผาเช็ดหนาใหบริการตองทําใหสะอาดและผานความรอนฆาเชื้อโรค

หรือกรรมวิธีอื่นใดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๖)  จัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอ 

  (๗)  ใชภาชนะหรือวัตถุท่ีสะอาด  ปลอดภัยสําหรับปรุง  ใส  หรือหออาหาร   

หรือน้ําแข็งโดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

  (๘)  ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูบริการตองแตงกายใหสะอาดและปฏิบัติ

ตนใหถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคล 

  (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

หรือคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  หรือผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิน่  รวมถึงระเบียบขอบงัคับและ

คําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลทับสะแก 

ขอ ๙ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ 

แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิน่  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาว  โดยไมมีเหตุอันสมควร

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอรับใบอนุญาตแลว  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตอง

หรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

รวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตอง 

และสมบูรณในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอ

พรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ   
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เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๑ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งป  นับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลทับสะแก  เทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๗  และขอ  ๘  ดวย   

ขอ ๑๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิได 

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแต ผู ไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ 

เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน   

ขอ ๑๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ   
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ขอ  ๑๔  ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดให

สาระสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงแลวแตละกรณี  ย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตภายในสิบหาวัน  นับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้   

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๑๕ ในกรณี ท่ีปรากฏวา ผู รับ ใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไมถูกตองตามบท 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาต  ในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับ 

การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน   

ขอ ๑๖ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 
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ขอ ๑๗ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว 

ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือ 

สํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแต 

เวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๘ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  ในอาคาร

หรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนดไว  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้   

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลทับสะแกประกาศกําหนด 

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจง  ใหออกใบรับแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบ

กิจการตามท่ีแจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง  

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวัน 

ทําการนับแตวันที่ไดรับแจง   

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจง 

หรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได   

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณให เจาพนักงานทองถิ่นแจงให ผูแจงทราบ   

ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการ 

นับแตวันที่ไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจง 

เปนอันส้ินผล  แตถาผูแจงไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 
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ออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจง  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตอง

ตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๒๐ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและ 

เห็นไดงาย  ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ ๒๑ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ 

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวัน  นับแตวันที่ได

ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบท่ีกําหนดไว 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้   

  (๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรอง 

การแจงนําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย 

มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่ สําคัญ 

ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

ขอ ๒๒ เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจงให 

เจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย   

ขอ ๒๓ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในขอบัญญัตินี้  โดยมิไดแจงตอ

เจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุ 

ที่ฝาฝนดําเนินกิจการ  โดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินกิจการ 

โดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไว

จนกวาจะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหาม

การดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได   

ขอ ๒๔ ผูแจงมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมการแจงตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ในวันที่มาแจง  และภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนครบรอบปของทุกปตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  



 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ 

เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน   

ขอ ๒๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลทับสะแก   

ขอ ๒๖ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๗  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทับสะแกเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๘  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

โชต ิ เงินแทง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลทับสะแก 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลทับสะแก 
เรื่อง สถานที่จาํหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับ รายการ ค่าธรรมเนียม หมายเหตุบาท สตางค์ 
๑ อัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ัง

สถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ
พ้ืนที่ใด ๆ ซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
ก. สถานที่ใช้ประกอบการพ้ืนที่ต้ังแต่ ๑ - ๕๐     ตารางเมตร     
                                                                   ฉบับละ 

 
 
 
 

๑๐๐ 

  

ข. สถานทีใ่ช้ประกอบการพ้ืนที่ต้ังแต่ ๕๑ - ๑๐๐ ตารางเมตร 
                                                                   ฉบับละ 

 
๒๐๐ 

  

ค. สถานทีใ่ช้ประกอบการพ้ืนที่ต้ังแต่ ๑๐๑-๒๐๐ ตารางเมตร 
                                                                   ฉบับละ 

 
๓๐๐ 

  

๒ อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหาร 
หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด ๆ 
ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร                                 
ก. สถานที่ใช้ประกอบการพ้ืนที่ต้ังแต่ ๒๐๑-๓๐๐ ตารางเมตร 
                                                                   ฉบับละ 

 
 

 
๕๐๐ 

  

ข. สถานทีใ่ช้ประกอบการพ้ืนที่ต้ังแต่ ๓๐๑ - ๔๐๐ ตารางเมตร 
                                                                   ฉบับละ 

 
๑,๐๐๐ 

  

ค. สถานทีใ่ช้ประกอบการพ้ืนที่ต้ังแต่ ๔๐๑ ตารางเมตรข้ึนไป 
                                                                   ฉบับละ 

๒,๐๐๐   
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