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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองยาง 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองยาง  วาดวยสถานท่ีจําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

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

มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลคลองยางโดยความเห็นชอบของสภาองคการ

บริหารสวนตําบลคลองยางและนายอําเภอเกาะลันตา  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองยาง  เรื่อง  สถานที่

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองยางตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก   

  (๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม   อม  หรือนํา เข า สู รางกายไม วาดวยวิธี ใด ๆ   

หรือในรูปลักษณะใด ๆ  แตไมรวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  หรือยาเสพติดใหโทษ   

ตามกฎหมายวาดวยการนั้น  แลวแตกรณี 

  (๒) วัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารรวมถึงวัตถุเจือปน

อาหาร  สี  และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส   

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช 

ที่หรือทางสาธารณะที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถ
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บริโภคไดทันที  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบรเิวณไวสําหรบัการบรโิภค  ณ  ท่ีนั้นหรือนําไป

บริโภคท่ีอื่นก็ตาม 

  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะ

อื่นใดซึ่งผูซื้อตองนําไปทําประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองยาง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนท่ี

เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรอง

การแจงกอนการจัดตั้ง 

ขอ ๖ ความในขอ  ๕  ไมใชบังคับแกการประกอบกิจการ  ดังนี้ 

  (๑)  การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๒)  การขายของในตลาด 

  (๓)  การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ ๗ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับการแจงใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือ

สถานที่สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้   

  ก. สถานที่สะสมอาหาร 

   (๑) ไมตั้งอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 

   (๒) พ้ืนทําดวยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดงาย 

   (๓) จัดใหมีระบบระบายน้ําอยางเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑ

มาตรฐานท่ีองคการบริหารสวนตําบลคลองยางกําหนด 

   (๔) จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามเกณฑมาตรฐานที่องคการบริหารสวนตําบลคลองยางกําหนด 
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   (๕) จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน 

ที่องคการบริหารสวนตําบลคลองยางกําหนด 

   (๖) จัดใหมีที่รองรับขยะมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูล  ที่ถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ 

   (๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลคลองยาง 

  ข. สถานที่จําหนายอาหาร 

   (๑) จัดสถานท่ีตามที่กําหนดไวในขอ  ก  (๑) - (๖) 

   (๒) จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือที่นั่งอยางอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และเปน

ระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 

   (๓) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหาร  ตองมีพ้ืนผิวทําความสะอาดงาย 

   (๔) จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา  ประกอบ  ปรุง  

เก็บ  และการบริโภคอาหารไวใหเพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน 

ที่องคการบริหารสวนตําบลคลองยางกําหนด 

   (๕) จัดใหมีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ  ตลอดจนอุปกรณ

เครื่องใชตาง ๆ  ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะเพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ 

   (๖) จัดใหมีที่สําหรับลางมือ  พรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ 

   (๗) จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมทั้งปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ

เนื่องจากการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

   (๘) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและ

คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

   (๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลคลองยาง 

ขอ ๘ ใหเจาพนักทองถิ่นมีอํานาจผอนผันใหผูขอรับใบอนุญาตผูขอรับหนังสือรับรองการแจง

งดเวนการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ  ๗  เพียงเทาที่เห็นสมควร  หรือจะเปล่ียนแปลงอยางใด  

เพ่ือใหเหมาะสมแกกิจการซึ่งใหควบคุมนั้น  ทั้งนี้  การผอนผันนั้นตองไมเปนเหตุกระทบกระเทือนถึง

สุขภาพอนามัยของประชาชน 
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ขอ ๙ ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองดูแลรักษาสถานที่จําหนายอาหาร

และสถานที่สะสมอาหารใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกันและการกําจัดสัตวนําโรค 

  (๒) ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไมใหเปนท่ี

เพาะพันธุแมลงและสัตวนําโรคไดและตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๓) รักษาสวมใหถูกตองดวยสุขลักษณะอยูเสมอ 

  (๔) จัดส่ิงของเครื่องใช  และอุปกรณใหเปนระเบียบ  เรียบรอย  และรักษาใหสะอาด

อยูเสมอ 

  (๕) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลคลองยาง 

ขอ ๑๐ ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร 

ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการจําหนาย  ทํา  ประกอบ

ปรุง  เก็บ  รักษาอาหาร  ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณน้ําใช  และของใชอื่น ๆ  รวมท้ัง

สุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) วางเก็บอาหารกอนปรุงในท่ีสะอาด  ถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกัน

แมลงและสัตวนําโรคในสถานที่นั้น 

  (๒) ใชเครื่องปกปดอาหาร  รวมท้ังภาชนะและอุปกรณ  เครื่องใชตาง ๆ  ท่ีใชในการทํา 

ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละอองและส่ิงท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ตลอดจนรักษา 

เครื่องปกปดนั้นใหสะอาดถูกตองดวยสุขลักษณะและใชการไดดีอยูเสมอ 

  (๓) น้ําแข็งสําหรับใชบริโภค  ตองจัดเก็บไวในภาชนะที่ถูกสุขลักษณะ  สามารถ

ปองกันส่ิงปนเปอนได  และหามนําอาหารหรือส่ิงของอื่นใดแชหรือเก็บรวมไวดวยกัน 

  (๔) การทุบ  บดน้ําแข็ง  ตองปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  และสะอาดอยูเสมอ

รวมทั้งปองกันมิใหมีเสียงอันเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น 

  (๕) ในกรณีท่ีมีผาเช็ดหนาใหบริการตองทําความสะอาดและผานความรอนฆาเชื้อ

โรคหรือกรรมวิธีอื่นใดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๖) จัดใหมีน้ําสะอาดไวใหเพียงพอ 
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  (๗) ใชภาชนะหรือวัตถุท่ีสะอาด  ปลอดภัยสําหรับปรุง  ใส  หรือหออาหารหรือน้ําแข็ง

โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

  (๘) ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาดและ

ปฏิบัติตนใหถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคล 

  (๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติและคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลคลองยาง 

ขอ ๑๑ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวพรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลคลองยางประกาศกําหนด 

ขอ ๑๒ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือ

วาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๓ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตาม

หลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   
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แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๔ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลคลองยางเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๗  และขอ  ๘  ดวย 

ขอ ๑๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินีใ้นวันที่มารบัใบอนุญาตสําหรับกรณีทีเ่ปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ

สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๑๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 
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  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๑๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ

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

หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่

ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควร

แตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๑๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ

ประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๐ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี 

ขอ ๒๑ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 



หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๒ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนดไวพรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคลองยางประกาศกําหนด 

เมื่อเจาพนักงานทองถิน่ไดรบัแจงใหออกใบรบัแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ

ตามท่ีแจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง  

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ

นับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรบัแจงหรือหนังสือรับรองการแจงเจาพนักงานทองถิ่นจะกาํหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผูไดรับ

หนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวัน

ทําการนับแตวันที่ไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับแจง

จากเจาพนักงานทองถิน่  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล  แตถาผูแจง

ไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจง

ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๒๓ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ ๒๔ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ   

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรบัใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบ

ถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบท่ีกําหนดไว 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 
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เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง

นําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่หนังสือรับรองการแจงสูญหายมาแสดง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืน

ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

ขอ ๒๕ เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจงให 

เจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ ๒๖ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามท่ีระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจงตอ

เจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุที่ 

ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่งยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจง

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวา 

จะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหาม 

การดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาท่ีกําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ ๒๗ ผูแจงมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมการแจงตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ในวันที่มาแจงและภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนวันครบรอบปของทุกปตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๘ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลคลองยาง 

ขอ ๒๙ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๓๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองยางเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๐  มถิุนายน  ๒๕๕๙ 

นรากร  พิมล 

ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ปฏิบัตหินาท่ี 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลคลองยาง 



 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองยาง 

เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ลําดับท่ี ประเภท คาธรรมเนียม 

๑ การออกหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ี

สะสมอาหาร 

ก.  พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา  ๑๐  ตารางเมตร   

     แตไมเกิน  ๒๕  ตารางเมตร 

ข.  พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา  ๒๕  ตารางเมตร   

     แตไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

ค.  พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา  ๕๐  ตารางเมตร   

     แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

ง.  พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา  ๑๐๐  ตารางเมตร   

     แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 

 

๑๐๐ 

 

๒๐๐ 

 

๓๐๐ 

 

๕๐๐ 

๒ การออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

ก.  พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา  ๒๐๐  ตารางเมตร   

     แตไมเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร 

ข.  พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา  ๓๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๕๐๐ 
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