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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลุม 
เร่ือง   สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลุม  ว่าด้วยสถานที่ 
จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ประกอบมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  
มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลุมโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลุม 
และนายอําเภอวชิรบารมี  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลุม  เร่ือง  สถานที่
จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลุมตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้  
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
  “อาหาร”  หมายความว่า  อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
  “สถานที่จําหน่ายอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช่ที่

หรือทางสาธารณะท่ีจัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภค
ได้ทันที  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้นหรือนําไปบริโภค
ที่อื่นก็ตาม 

  “สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช่ที่ 
หรือทางสาธารณะที่จัดไว้สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะ
อื่นใดซึ่งผู้ซื้อต้องนําไปทําประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 
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  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลุม 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้ รับการแต่งตั้ ง 

จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๕ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด 

ซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินเพื่อขอหนังสือรับรอง
การแจ้งก่อนการจัดตั้ง 

ข้อ ๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับการแจ้งให้จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานท่ี
สะสมอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   

  (๑) การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  (๒) การขายของในตลาด 
  (๓) การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
ข้อ ๗ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 

หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  (๓) อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลุมประกาศกําหนด 
ข้อ ๘ องค์ประกอบของสิ่งปลูกสร้าง  สุขลักษณะของสถานที่จําหน่ายอาหาร  หรือสถานที่

สะสมอาหาร  สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ขายของในตลาด  ผู้รับใบอนุญาต  ผู้ประกอบ  ปรุง  จําหน่าย
และเสิร์ฟในสถานที่จําหน่ายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารตลอดจนหลักเกณฑ์วิธีการให้เป็นไปตามที่
กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๙ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 
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ข้อ ๑๐ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  
และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง 
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ี
กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งคร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน  แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๑ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลุมเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๗  และข้อ  ๘  ด้วย 

ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก  หรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนดให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่ 
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
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ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองคร้ังให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  
หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
หรือข้อบัญญัตินี้หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร 
แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๑๖ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
  (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้

ใบอนุญาตอีก 
  (๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
  (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  
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หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ 
ของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ้ ๑๗ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ส่งคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึงหรือวันปิดคําสั่ง  
แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๘ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๑๙ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร
หรือพื้นที่ ใดซึ่งมีพื้นที่ ไ ม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่ เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้ง 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลุมกําหนดพร้อมกับเอกสาร 
และหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  (๓)  อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลุมประกาศกําหนด 
เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง  ให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบกิจการ

ตามที่แจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง  

ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันทําการ 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกําหนดเง่ือนไขให้ผู้แจ้ง 
หรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 

ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินแจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายใน 
เจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  ถ้าผู้แจ้งไม่ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่
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ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล   
แต่ถ้าผู้แจ้งได้ดําเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กําหนดแล้วให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้ง
ให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้
ตามวรรคหน่ึง 

ข้อ ๒๐ ผู้ได้ รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผย 
และเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ   
ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบ
ถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหายให้ผู้ ย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรอง 
การแจ้งนําสําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย 
มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

  (๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ย่ืนขอรับ
ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๒๒ เม่ือผู้แจ้งประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการให้แก่บุคคลอื่นให้แจ้ง 
ให้เจ้าพนักงานทอ้งถิ่นทราบด้วย 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ผู้ดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในข้อบัญญัตินี้โดยมิได้แจ้ง 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุที่
ฝ่าฝืนดําเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วคร้ังหนึ่งยังฝ่าฝืนดําเนินกิจการโดยมิได้แจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้
ดําเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งห้ามการดําเนิน
กิจการนั้นไว้ตามเวลาที่กําหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้ 

ข้อ ๒๔ ผู้แจ้งมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการแจ้งตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ในวันที่มาแจ้งและภายในระยะเวลาสามสิบวันก่อนวันครบรอบปีของทุกปีตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  
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ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียม
ที่ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองคร้ังให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๒๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองหลุม 

ข้อ ๒๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๒๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลุมเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙   

ชอบ  ถาวร 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลุม 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองหลุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ลําดับ

ท่ี 

ประเภท คาธรรมเนียมฉบับละ 

(บาทตอป) 

๑ การออกหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสม

อาหาร 

ก.  พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

ข.  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๕๐  ตารางเมตร แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

ค.  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 

 

 

๑๐๐ 

๑๕๐ 

๒๐๐ 

 

๒ การออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

ก.  พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา  ๒๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๓๕๐   ตารางเมตร 

ข.  พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา  ๓๕๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 

ค.  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

 

๓๐๐ 

๔๐๐ 

๕๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบแทนใบอนญุาต 

ประกิจการ.................................................................. 

เล่มที่..........เลขที่.........../.............. 

(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้.......................................................................สัญชาติ.............. 
อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่..............ตําบล...............................อําเภอ............................จังหวัด............................... 
หมายเลขโทรศัพท์................................................................... 
  ชื่อสถานประกอบกิจการ.............................................................ประเภท...................................... 
ตั้งอยู่เลขที่................หมู่ที่............ตําบล..............................อําเภอ..............................จังหวัด................................... 
หมายเลขโทรศัพท์................................................................... 

(2) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบัญญตั ิ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลุม เร่ือง สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559 

(3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการท่ีได้รับอนุญาตน้ีเป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้องโดยมอิาจแก้ไขได้  เจ้าพนักงานท้องถ่ินอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตน้ีได ้

(4) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คอื 
(5) ใบแทนใบอนุญาตฉบับน้ี  ออกให้เมื่อวันที่..........เดือน.................................พ.ศ............ 
(6) ใบแทนใบอนุญาตฉบับน้ี  สิน้อายุวันท่ี.............เดือน................................พ.ศ............... 

 
 
      (ลงชื่อ) 
       (...............................................) 
      ตําแหน่ง.................................................... 
             เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 

คําเตือน (1) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องแสดงใบอนญุาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานทีป่ระกอบ 
  กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน  500  บาท 
 (2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปตอ้งย่ืนคําขอออกใบอนุญาตใหม่ก่อนใบแทนสิ้นอายุ 
 
 



 

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 
  
    (  )   อนุญาต  ใหประกอบกิจการได 
    (  )   ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
              ( ลงชื่อ ) …………………….  
             ( ……………………………….. ) 
              ตําแหนง ………………………. 
              วันท่ี…../………/…….. 
 

   



 

                              

                                      

เขียนท่ี.................................................. 

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

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

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

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

หมายเลขโทรศัพท........................................................ 

  ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต..........................................ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังตอไปนี้ 

(๑) ขาพเจาไดรับใบอนุญาต  ใหประกอบการ......................................................................... 

ประเภท..........................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ........................................ตารางเมตร 

ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี.............หมูท่ี.............ตรอก/ซอย..........................................ถนน............................................... 

ตําบล.........................อําเภอ...........................จังหวัด........................หมายเลขโทรศัพท...................................... 

ตามใบอนุญาต  เลมท่ี...............เลขท่ี........../..................ออกใหเม่ือวันท่ี...........เดือน...........................พ.ศ........ 

  (๒) ใบอนุญาตไดสูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุด  เม่ือวันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ....... 

  (๓) พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 

(  )  เอกสารแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

(  )  ใบอนุญาตเดิม/หนังสือรับรองการแจงเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

                ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

แบบคําขอรับใบแทน 

ใบอนุญาต................................................. 



 

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  ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ ประเภท 

   �   เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดท่ี ………………………………………………. 

                               �   เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี  .……………………………… 

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

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

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…../………/…….. 
 
 



 

 

 

                                                             ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ................................................................... 

เลมท่ี..........เลขท่ี.........../.............. 

(๑) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให.......................................................................สัญชาติ.............. 

ตั้งอยูบานเลขท่ี................หมูท่ี..............ตําบล/แขวง........................อําเภอ/เขต.........................จังหวัด........................ 

หมายเลขโทรศัพท................................................................... 

  ชื่อสถานประกอบกิจการ.............................................................ประเภท...................................... 

ตั้งอยูเลขท่ี................หมูท่ี............ตําบล..............................อําเภอ..............................จังหวัด................................... 

หมายเลขโทรศัพท................................................................... 

  เสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต.........................................บาท (.......................)  ตามใบเสร็จรับเงิน 

เลมท่ี...........................................เลขท่ี................................................ลงวันท่ี............................................................ 

(๒) ผูรับใบแทนใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัติ 

       องคการบริหารสวนตําบลหนองหลุม 

  (๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ี 

       เก่ียวของโดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

  (๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 

       (๔.๑) .................................................................................................................................... 

       (๔.๒) ....................................................................................................................................... 

  (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้  ออกใหเม่ือวันท่ี..........เดือน.................................พ.ศ..................................... 

  (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้  สิ้นอายุวันท่ี.............เดือน................................พ.ศ......................................... 

 

 

      (ลงชื่อ) 

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

      ตําแหนง.................................................... 

             เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

คําเตือน  (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ 

       ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐  บาท 

  (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

                        (มีตอดานหลัง)   



(ดานหลัง) 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


