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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางชาง   
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางชาง  วาดวยสถานที่จําหนายอาหาร

และสะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐   

มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลบางชาง  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบางชาง 

และนายอําเภอสามพราน  จึงตราขอบัญญัติไดดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางชาง  เรื่องสถานที่

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางชาง  ตั้งแตเมื่อไดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางชาง  แลวสิบหาวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนตําบลบางชางฉบับใดหรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 

  (๑) วัตถุทุกชนิดท่ีคนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด ๆ  หรือ 

ในรูปลักษณะใด ๆ  แตไมรวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมาย

วาดวยการนั้น  แลวแตกรณี 

  (๒) วัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใชหรอืใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุเจือปน

อาหาร  สีและเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 
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  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่บริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่หรือ 

ทางสาธารณะที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที

ทั้งนี้ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 

  “สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชท่ีหรือ 

ทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลว  หรือของเสียงาย  

ทั้งนี้ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว 

สําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางชาง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และความหมายรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ที่เปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  

ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ท่ีเล้ียงสัตว  

หรือที่อื่น 

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

หรือส่ิงที่กอสรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน  

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด 

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  

ถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร  ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรอง

การแจงกอนการจัดตั้ง   
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ขอ ๖ ความในขอ  ๕  ไมใชบังคับแกการประกอบกิจการ  ดังนี้ 

  (๑) การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๒) การขายของในตลาด 

  (๓) การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ ๗ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร   

หรือสถานที่สะสมอาหาร  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๘ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาทะเบียนบาน   

  (๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๔) เอกสารอื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบางชางประกาศกําหนด 

ขอ ๙ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร 

หรือสถานท่ีสะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  ขอกําหนด  และเงื่อนไขที่ท่ีกําหนดไวใน 

ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง 

ขอ ๑๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตอใบอายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกันและในกรณีจําเปน 

ที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณ 

ใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอเจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจง 

คําส่ังไมอนุญาต  พรอมดวยเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียด 

ถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 
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ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๑ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาหนาท่ีพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๒ ใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัตนิี้มอีายุหนึง่ปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชได 

เพียงเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบางชางเทานั้น 

การขอตอใบอนุญาต  จะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลว  

ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตอใบอนุญาต 

การขอตอใบอนุญาตและการอนุญาตใหตอใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  

ที่กําหนดไวตามขอ  ๘  และขอ  ๙  โดยอนุโลม 

ขอ ๑๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตอใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพ่ิมอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

กรณีที่ผูมีหนาที่เสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ

จนครบจํานวน 

ขอ ๑๔ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๑๕ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตภายในสิบหาวัน  นับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบ 

ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 
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การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาหนาท่ีทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๑๖ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๑๗ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

    (๑)  ถูกส่ังพักใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

    (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

    (๓)  ไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของประชาชน 

ขอ ๑๘ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี 
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ขอ ๑๙ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๐ ผูใดประสงคจะขอตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรและมใิชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาทะเบียนบาน   

  (๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๔) เอกสารอื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบางชางประกาศกําหนด 

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงใหออกใบรับแจงแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบ

กิจการไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ

นับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือ 

ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวัน 

ทําการนับแตวันที่ไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตท่ีไดรับแจง 

จากเจาพนักงานทองถิน่  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล  แตถาผูแจง 

ไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจง 

ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัติตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๒๑ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ ๒๒ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูไดรับ

หนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนบัแตวันที่ไดรับทราบการสูญหาย   

ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 
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การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรอง 

การแจงนําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย 

มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูย่ืนขอรับ

ใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๓ เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินการใหบุคคลอื่น  ใหแจง 

เจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ ๒๔ ในกรณีท่ีผูดําเนินการใดดําเนินการกิจการตามที่ระบุไวในบัญญัตินี้  โดยมิไดแจงตอ

เจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุท่ีฝาฝน

ดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแสดงครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอ

เจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการจนกวาจะได

ดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหามการดําเนิน

กิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ ๒๕ ผูแจงมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมการแจงตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ในวันที่มาแจง  และภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนครบรอบปของทุกปตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น   

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม

ที่คางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๖ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลบางชาง 
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ขอ  ๒๗  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๘  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบางชาง  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และ  ใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๔  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

นิคม  ล้ิมสงวน 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบางชาง   

 



 
บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางช้าง 

เรื่อง สถานทีจํ่าหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

ลําดับ รายการ 
อัตราคา่ธรรมเนียมต่อปี 

(บาท) 
๑.อัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่            
สะสมอาหาร ในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกินสองรอ้ยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด 
๑.๑ พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน ๑๕ ตารางเมตร ๒๐๐.- 
๑.๒ พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๑๕ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๕ ตารางเมตร ๔๐๐.- 
๑.๓ พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๒๕ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร ๖๐๐.- 
๑.๔ พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๘๐๐.- 
๑.๕ พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐.- 
๒.อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
ในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด 
๒.๑ พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ๑,๕๐๐.- 
๒.๒ พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร ๑,๘๐๐.- 
๒.๓ พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ๒,๑๐๐.- 
๒.๔ พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๖๐๐ ตารางเมตร ๒,๔๐๐.- 
๒.๕ พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๖๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๗๐๐ ตารางเมตร ๒,๗๐๐.- 
๒.๖ พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๗๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป ๓,๐๐๐.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต  
สถานทีจํ่าหนา่ยอาหารหรือสะสมอาหาร 

 
                                                                                  เขยีนที่.......................................................... 

วันที่................เดือน..........................พ.ศ................... 
  ข้าพเจ้า............................................................................อายุ.................ปี  สญัชาติ................................ 
อยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย..........................ถนน........................แขวง/ตําบล.............................. 
อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด.......................................หมายเลขโทรศัพท์.................................................. 
 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 
ประเภท.............................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ.................ตารางเมตร    
มีผู้ปรุงอาหาร............คน ผู้จําหน่ายอาหาร...........คน     พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสาร
ประกอบการขอรับใบอนุญาต ดังน้ี 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) หนังสือจดทะเบียน (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
(๓) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีทีม่กีารมอบอํานาจ) 
(๔) หลักฐานอ่ืนที่เก่ียวข้องคือ 

 (๔.๑)  ใบรับรองแพทย์ 
 (๔.๒)  ................................................................................................................ 
 (๔.๓)  ................................................................................................................ 
แผนผงัแสดงที่ต้ังสถานประกอบโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความ เอกสาร ในคําขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
    (ลงช่ือ).................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต/ขอต่อใบอนุญาต 
                     (................................................) 
           

 

  



          การดําเนนิการของเจ้าหนา้ที ่
 (     )  เอกสารการขออนุญาตครบถ้วน 
 (     )  เอกสารไม่ครบ และได้ดําเนินการแล้ว  ดังน้ี 
  ๑)..................................................................................................................................... 
  ๒)..................................................................................................................................... 
 
     (ลงช่ือ).................................................เจ้าหน้าที่ 
             (...............................................) 
 
          ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 (     )  เห็นสมควรอนุญาต และกําหนดเง่ือนไข  ดังต่อไปน้ี 
  ๑)..................................................................................................................................... 
  ๒)..................................................................................................................................... 
 (     )  เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ................................................................................................... 
 
      (ลงช่ือ)................................................ 
              (...............................................) 
           
          ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางช้าง 
 (     )  เห็นสมควรอนุญาต และกําหนดเง่ือนไข  ดังต่อไปน้ี 
  ๑)..................................................................................................................................... 
  ๒)..................................................................................................................................... 
 (     )  เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ................................................................................................... 
 
           (ลงช่ือ)...............................................    
                                                   (...............................................) 
  
          คําสั่ง เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 (     )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
 (     )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
      (ลงช่ือ).............................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
              (............................................) 
      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางช้าง 

 



ใบรับแจ้งการจัดต้ังสถานท่ีจําหนา่ยหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 
 
ที่ ................./.................                                                           ที่ องค์การบริหารส่วนตําบลบางช้าง 

วันที่.................เดือน..............................พ.ศ.................... 

ข้าพเจ้า......................................................................ตําแหน่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้รับแจ้งจาก
........................................................................อยู่บ้านเลขที่......................ตําบล..............................อําเภอ....................
จังหวัด.............................................................เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง การจําหน่ายอาหาร/สะสมอาหาร แล้ว 
เมื่อวันที่.......เดือน.........................พ.ศ..............ช่ือสถานประกอบการ “......................................................................”  
สถานประกอบการต้ังอยู่เลขที่...............หมู่ที่................ตําบล................. อําเภอ................... จังหวัด...................... 

 
 

(ลงช่ือ)...........................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
        (...........................................) 
  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางช้าง 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ    ๑.  กรณีคําขอไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ ์เอกสารไม่ครบถว้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องแจ้งผลการ 
            พิจารณาให้ผู้แจ้งทราบภายใน ๑๕ วันนับแต่ที่ได้รับคําขอ 
                 ๒. จัดทํา ๒ ฉบับ มอบผู้แจ้งหน่ึงฉบับ เก็บไว้เป็นหลักฐานหน่ึงฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 
 
 
 

                                                        ใบอนุญาต 
                                       จัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

  อนุญาตให้  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ช่ือ................................................................................ 
อายุ..............ปี สัญชาติ.....................เลขประจําตัวประชาชนเลขที่................................................................................. 
อยู่บ้าน/สํานักงาน เลขที่...................ตรอก/ซอย....................................ถนน..................................หมู่ที่........................ 
ตําบล...........................อําเภอ.................................จังหวัด.....................................โทรศัพท์........................................... 
  ๑.  จัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหาร/สะสมอาหารประเภท......................................................................
สถานที่ช่ือ..........................พ้ืนที่ประกอบการ................................ตารางเมตร 
  ๒.  ต้ังอยู่เลขที่................ตรอก/ซอย............................ถนน..................................หมู่ที่...................... 
ตําบล...........................อําเภอ.................................จังหวัด..................................... 
  ๓.  ค่าธรรมเนียมฉบับละ......................บาทต่อปี ใบรับเงินเล่มที่..................เลขที่.............................. 
วันที่.................เดือน........................พ.ศ................ 
  ๔.  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังต่อไปน้ี 
 ๔.๑  ต้องปฏิบัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางช้าง เรื่อง ว่าด้วยสถานที่จําหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวกับสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข  คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งที่เก่ียวข้อง 
 ๔.๒  ............................................................................................................................ 
 
                                  ออกให้ ณ วันที่...........เดือน......................พ.ศ................ 

                                                 สิน้อายุวันที่...........เดือน......................พ.ศ............... 

 
(ลงช่ือ)……………………………………… 
          (......................................) 
  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางช้าง 
             เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 



 
  
 
 
 

                                                 หนังสือรับรองการแจ้ง 
 

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

 เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองให้  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ช่ือ.......................................         
อายุ..............ปี สัญชาติ..........................เลขประจําตัวประชาชนเลขที่........................................................................ 
อยู่บ้าน/สํานักงาน เลขที่...................ตรอก/ซอย....................................ถนน..................................หมู่ที่........... 
ตําบล...........................อําเภอ.................................จังหวัด.....................................โทรศัพท์............................. 
  ๑.  จัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหาร/สะสมอาหารประเภท....................................................................
สถานที่ช่ือ..........................พ้ืนที่ประกอบการ................................ตารางเมตร 
  ๒.  ต้ังอยู่เลขที่................ตรอก/ซอย............................ถนน..................................หมู่ที่........... 
ตําบล...........................อําเภอ.................................จังหวัด..................................... 
  ๓.  ค่าธรรมเนียมฉบับละ......................บาทต่อปี ใบรับเงินเล่มที่..................เลขที่................. 
วันที่.................เดือน........................พ.ศ................ 
  ๔.  ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังต่อไปน้ี 
       ๔.๑  ต้องปฏิบัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางช้างเรื่องสถานที่จําหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.  ๒๕๕๙ และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวกับสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข คาํสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่ง 
       ๔.๒  ............................................................................................................................ 
   

           ออกให้ ณ วันที่..........เดือน...................พ.ศ............ 

               สิน้อายุวันที่..........เดือน...................พ.ศ............. 

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

                                                             นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางช้าง 
         เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

 



 
 

      
 

 
คําขอรบัใบแทนใบอนุญาต/หนังสือรบัรองการแจ้ง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

เขียนที่................................................ 
      วันที่.............เดือน...................................พ.ศ....................... 

        ข้าพเจ้า..............................................................(ช่ือผู้รับอนุญาต) ซึง่มีผู้ดําเนินการกิจการช่ือ…………….. 
……………………………ได้รับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง จําหน่ายอาหาร/สะสมอาหาร ประเภท....................... 
....................................สถานประกอบการต้ังอยู่ที่เลขที่...............หมู่ที่..........ตําบล.......................อําเภอ...................... 
จังหวัด................................โทรศัพท์..................................... 
       มีความประสงค์ขอรับใบแทนใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งจําหน่ายอาหาร/สะสมอาหารประเภท
....................................................เน่ืองจาก................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
       ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วยคือ 
  ๑)    สําเนาบันทึกการแจง้ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (กรณีสญูหาย) 
  ๒)    ใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งเดิมเท่าที่เหลืออยู่ (กรณีถูกทาํลายหรือชํารุด) 
  ๓)    สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
  ๔)    หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
  ๕)    สําเนาทะเบียนบ้าน 
    
  
      (ลงช่ือ).........................................ผู้ขอรับใบแทนใบอนญุาต 
                                    /หนังสือรับรองการแจ้ง 
                                                                      (.....................................) 
 
 
 
หมายเหตุ  (๑)  ในกรณใีบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ให้นําใบแจ้งความของสถานีตํารวจแห่งท้องที่ที ่
                    ใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งที่สญูหายมาด้วย 
     (๒)  ในกรณีที่ใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งถูกทําลายในสาระสาํคัญ ให้แนบใบอนุญาต/หนังสือ    
                    รับรองการแจ้งน้ันมาด้วย 
     (๓)  ใส่เครือ่งหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความท่ีต้องการ / ใช้ 

เลขท่ี........................ 
วันที่......................... 
ลงชื่อ.......................ผู้รับคําขอ 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
	เรื่อง   สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
	พ.ศ.  ๒๕๕๙

