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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลชิงโค 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลชิงโค  วาดวยสถานท่ีจําหนายอาหาร 

และสะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลชิงโคโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลชิงโคและนายอําเภอสิงหนคร   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลชิงโค  เรื่อง  สถานท่ี

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบรหิารสวนตําบลชิงโคตัง้แตวันถัดจากวนัประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 

  (๑) วัตถุ ทุกชนิด ท่ีคนกิน  ดื่ม   อม  หรือนําเข า สู ร างกายไมวาดวยวิธี ใด  ๆ   

หรือในรูปลักษณะใด ๆ  แตไมรวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  หรือยาเสพติดใหโทษ 

ตามกฎหมายวาดวยการนั้น  แลวแตกรณี 

  (๒) วัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุ 

เจือปนอาหาร  สีและเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีบริเวณใด ๆ  ที่มิใชท่ี 

หรือทางสาธารณะที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถ 
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บริโภคไดทันที  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับบริโภค  ณ  ท่ีนั้น  หรือนําไป

บริโภคท่ีอื่นก็ตาม 

  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ท่ีมิใชท่ี 

หรือทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดประกอบหรือปรุงแลว  หรือของเสียงาย  

ทั้งนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว

สําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลชิงโค 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และความหมายรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ที่เปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ท่ีเล้ียงสัตว  

หรือที่อื่น 

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

หรือส่ิงที่กอสรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ ๔ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด 

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น

หรือหนังสือรบัรองการแจงตามมาตรา  ๔๘  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กอนการจัดตั้ง 

ขอ ๕ ความในขอ  ๕  ไมใชบังคับแกการประกอบกิจการ  ดังนี้ 

  (๑) การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๒) การขายของในตลาด 

  (๓) การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 
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ขอ ๖ ผูขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร  ซึ่งขอรับใบอนุญาต 

หรือหนังสือรับรองการแจง  ผูจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  หรือเก็บสะสมอาหารในสถานที่จําหนายอาหาร  

หรือสถานที่สะสมอาหาร  ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในขอบัญญัติ  เงื่อนไข  ประกาศ  

คําส่ังที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๗ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลชิงโคประกาศกําหนด 

ขอ ๘ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร 

หรือสถานที่สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  ขอกําหนดและเงื่อนไขที่ที่กําหนดไว 

ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง 

ขอ ๙ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตอใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจความถูกตอง

และความสมบูรณของคําขอถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑวิธีการ 

หรือเงื่อนไขที่กาํหนดในขอบญัญตัินีใ้หเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้น

ทั้งหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกันและในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืน

คําขอผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวัน

นับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 
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ขอ ๑๐ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาหนาที่พนักงานทองถิ่นหากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๑ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้มีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต 

และใหใชไดเพียงเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลชิงโคเทานั้น 

การขอตอใบอนุญาตจะตอง ย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุเมื่อได ย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตอใบอนุญาต 

การขอตอใบอนุญาตและการอนุญาตใหตอใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๘  และขอ  ๙  โดยอนุโลม 

ขอ ๑๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตอใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแตผูไดรับ

ใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

กรณีที่ผูมีหนาที่เสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ

จนครบจํานวน 

ขอ ๑๓ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลชิงโค 

ขอ ๑๔ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๕ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๑๖ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 
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การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาหนาที่ทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๑๗ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๑๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 

    (๑) ถูกส่ังพักใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

    (๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

    (๓) ไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของประชาชน 

ขอ ๑๙ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี 



หนา   ๗๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๐ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๑ ผูใดประสงคจะขอตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมี พ้ืนที่ ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใช เปนการขายของในตลาดจะตองแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) รูปถายขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๒  รูป 

  (๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๔) ใบรับรองแพทยของผูประกอบการ 

  (๕) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลชิงโคกําหนด 

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงใหออกใบรับแจงแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ

ไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวัน 

ทําการนับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรับแจงหรือหนงัสือรับรองการแจงเจาพนักงานทองถิ่นจะกาํหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผูไดรับ

หนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวัน

ทําการนับแตวนัที่ไดรบัแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถกูตองภายในสิบหาวันทําการนับแตที่ไดรับแจง

จากเจาพนักงานทองถิน่  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล  แตถาผูแจง

ไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจง

ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัติตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๒๒ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผย 

และเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 



หนา   ๘๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๓ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูไดรับ

หนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนบัแตวันที่ไดรับทราบการสูญหาย

ถูกทําลายหรือชํารุดตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลชิงโคกําหนดไว   

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหายใหผู ย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรอง 

การแจงนําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย 

มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูย่ืนขอรับ

ใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๔ เมื่อผูแจงตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๔๘  ประสงค

จะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินการใหบุคคลอื่นใหแจงเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ ๒๕ ในกรณีที่ผูดําเนินการใดดําเนินการกิจการตามท่ีระบุไวในบัญญัตินี้  โดยมิไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๔๘  และเคยไดรับ

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุท่ีฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแสดงครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการจนกวาจะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๔๘  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังหามการดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ ๒๖ การแจงของพนักงานทองถิ่นและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหทําเปนหนังสือแจง

ใหผูแจงหรือผูดําเนินการทราบ  ในกรณีที่ไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือใหสงหนังสือการแจงหรือคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือนั้นไวโดยเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูที่ตองรับหนังสือและใหถอืวาผูนัน้ไดทราบหนงัสือดงักลาวแลวตัง้แตเวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปดหนังสือ  

แลวแตกรณี 



หนา   ๘๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนตําบลทองถิ่น

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลชิงโค  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๒๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๙ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลชิงโคเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

อุทัย  สุวรรณมณี 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลชิงโค 

 



 
 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลชิงโค 

เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ลําดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 

๑.อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสม

อาหาร ในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ี ไมเกินสองรอย ตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด 

๑.๑ พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน ๑๐ ตารางเมตร ๒๐ 

๑.๒ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๕ ตารางเมตร ๕๐ 

๑.๓ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๒๕ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร ๑๐๐ 

๑.๔ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๒๐๐ 

๑.๕ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 

๒.อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารใน

อาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ี เกินสองรอย ตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด 

๒.๑ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 

๒.๒ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๕๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๕๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต  

 

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

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

  ขาพเจา...................................................................อายุ......................ป สัญชาต.ิ...................... 

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

อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด.......................................หมายเลขโทรศัพท........................................ 

  ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

  (     )  สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท......................................................... 

โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ....................................ตารางเมตร 

  (     )  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท........................................................ 

มีคนงาน................คน เครื่องจักรกลขนาด.....................แรงมา พ้ืนท่ีดําเนินการ................................ตารางเมตร 

  (     )  ประกอบกิจการ ตลาดท่ีมีการจําหนาย........................................................................... 

เปนประจํา/เปนครั้งคราว/ตามวันนัด พ้ืนท่ีดําเนินการ................................ตารางเมตร 

  (     )  กิจการจําหนายสินคาในท่ี/ทางสาธารณะจําหนายสินคาประเภท.............................. 

...................................บริเวณ..................................................โดยวธิีการ.............................................................. 

  (     )  กิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ ประเภท 

     เก็บ ขนสงปฏิกูล โดยมีแหลงกําจัดท่ี................................................................... 

     เก็บ ขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี.............................................. 

     เก็บ ขน มูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดท่ี.................................................................... 

     เก็บ ขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดท่ี..................................................... 

ตอเจาพนักงานทองถ่ิน พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาต ดังนี้ 

(๑) รูปถายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป 

(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๓) หนังสือจดทะเบียน (กรณีเปนนิติบุคคล) 

(๔) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

(๕) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ 

(๕.๑) หนังสือรับรองการตรวจสถานประกอบการฯ (กรณีกิจการสปานวดเพ่ือสุขภาพ) 

(๕.๒) ใบรับรองแพทย (กรณีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร) 

(๕.๓) รายงานการจัดทําสิ่งแวดลอมฯ (กรณีกฎหมายกําหนดตองจัดทําฯ)  

(๕.๔) ................................................................................................................................. 

(๕.๕) ................................................................................................................................. 

(๕.๖) ................................................................................................................................. 



 
 

 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบโดยสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความเอกสารในคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
     (ลงชื่อ)...................................................ผูขอรับใบอนุญาต 
            (...................................................)/ขอตออายุใบอนุญาต 
 
การดําเนินการของเจาหนาท่ี 
 (     )  เอกสารการขออนุญาตครบถวน 
 (     )  เอกสารไมครบ และไดดําเนินการแลว ดังนี้ 
  ๑).......................................................................................................................................... 
  ๒).......................................................................................................................................... 
 
     (ลงชื่อ).................................................เจาหนาท่ี 
             (...............................................) 
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
 (     )  เห็นสมควรอนุญาต และกําหนดเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
  ๑)........................................................................................................................................... 
  ๒)........................................................................................................................................... 
 (     )  เห็นควรไมอนุญาต เพราะ...................................................................................................... 
     (ลงชื่อ)................................................เจาพนักงานสาธารณสุข 
             (...............................................) 
คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 
 (     )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
 (     )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 
     (ลงชื่อ).................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 
             (...............................................) 
           นายกองคการบริหารสวนตําบลชิงโค 

(หนาหลัง) 



 
 

ใบรับแจงการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

 

ท่ี สข ๗๑๙๐๑/........................... 

                ท่ีองคการบริหารสวนตําบลชิงโค 

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

ขาพเจา......................................................................ตําแหนง เจาพนักงานทองถ่ิน ไดรับแจง

จาก...........................................................................อยูบานเลขท่ี......................ตําบล.......................................

อําเภอ.......................................จังหวัด.........................................เพ่ือขอรับ 

 ใบอนุญาตจําหนายอาหาร/สะสมอาหาร 

 หนังสือรับรองการแจง การจําหนายอาหาร/สะสมอาหาร 

แลว เม่ือวันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ.................ชือ่สถานประกอบการ “............................................”   

สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี..................หมูท่ี...................ตําบลชิงโค อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

 

 

 

(ลงชื่อ)     เจาพนักงานทองถ่ิน 

       (                               ) 

    นายกองคการบริหารสวนตําบลชิงโค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ๑. กรณีคําขอไมถูกตองหรือไมสมบูรณ เอกสารไมครบถวน เจาพนักงานทองถ่ินจะตองแจง

      ผลการพิจารณาใหผูแจงทราบภายใน ๑๕ วันนับแตท่ีไดรับคําขอ 

๒. จัดทํา ๒ ฉบับ มอบผูแจงหนึ่งฉบับ เก็บไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ 

 



 
 

 

 

                   

 

 

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

 

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

  อนุญาตให    บุคคลธรรมดา    นิติบุคคล ชื่อ................................................................ 

อายุ..............ป สัญชาติ.....................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี...................................................................... 

อยูบาน/สํานักงาน เลขท่ี...................ตรอก/ซอย....................................ถนน..................................หมูท่ี............. 

ตําบล...........................อําเภอ.................................จังหวัด.....................................โทรศัพท................................ 

  ๑.  จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารประเภท......................................สถานท่ีชื่อ...........................

พ้ืนท่ีประกอบการ................................ตารางเมตร 

  ๒.  ตั้งอยูเลขท่ี................ตรอก/ซอย............................ถนน..................................หมูท่ี............ 

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

  ๓.  คาธรรมเนียมฉบับละ......................บาทตอป ใบรับเงินเลมท่ี..................เลขท่ี................... 

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

  ๔.  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

   ๔.๑  ตองปฏิบัติขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลชิงโค เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ .  ๒๕๕๘ และปฏิบัติการ อ่ืนใดเ ก่ียวกับสุขลักษณะตามคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับและคําสั่ง 

   ๔.๒  ............................................................................................................................ 

ออกให ณ วันท่ี........เดือน...................พ.ศ............สิ้นอายุวันท่ี..........เดือน.............พ.ศ............... 

 

 

 

 

 (ลงชื่อ) 

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

  นายกองคการบริหารสวนตําบลชิงโค 

           เจาพนักงานทองถ่ิน 
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หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

 

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

  เจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองให      บุคคลธรรมดา     นิติบุคคล  

ชื่อ...................................................................อายุ..............ป สัญชาติ.................................................................. 

เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี..................................................................อยูบาน/สํานักงาน เลขท่ี.......................

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

ตําบล...........................อําเภอ.................................จังหวัด.....................................โทรศัพท................................ 

  ๑.  จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารประเภท......................................สถานท่ีชื่อ...........................

พ้ืนท่ีประกอบการ................................ตารางเมตร 

  ๒.  ตั้งอยูเลขท่ี................ตรอก/ซอย............................ถนน..................................หมูท่ี............ 

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

  ๓.  คาธรรมเนียมฉบับละ.....................บาทตอป  ใบรับเงินเลมท่ี..................เลขท่ี................... 

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

  ๔.  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

   ๔.๑  ตองปฏิบัติขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลชิงโค เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.  ๒๕๕๘ และปฏิบัติการ อ่ืนใดเ ก่ียว กับสุขลักษณะตามคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับและคําสั่ง 

   ๔.๒  ............................................................................................................................ 

   

ออกให ณ วันท่ี........เดือน...................พ.ศ............สิ้นอายุวันท่ี..........เดือน.............พ.ศ......... 

 

(ลงชื่อ) 

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

นายกองคการบริหารสวนตําบลชิงโค 

         เจาพนักงานทองถ่ิน 
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คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

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

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

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

  ขาพเจา................................................................(ชื่อผูรับอนุญาต) ซ่ึงมีผูดําเนินการกิจการ 

ชื่อ ………………………ไดรับใบอนุญาต/ใบรับรองการแจง จําหนายอาหาร ประเภท............................................. 

สถานประกอบการตั้งอยูท่ีเลขท่ี...............หมูท่ี.................ตําบล.............................อําเภอ.................................... 

จังหวัด................................โทรศัพท..................................... 

  มีความประสงคขอรับใบแทนใบอนุญาต/ใบรับรองการแจงจําหนายอาหารประเภท................. 

.................................................................เนื่องจาก............................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

  ขาพเจาไดแนบหลักฐานมาดวย คือ 

   ๑)    สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ี (กรณีสูญหาย) 

   ๒)    ใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู (กรณีถูกทําลายหรือชํารุด) 

   ๓)    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

   ๔)    หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเปนนิติบุคคล) 

   ๕)    สําเนาทะเบียนบาน 

   ๖)    รูปถายผูดําเนินกิจการขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป 

  

 

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

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

 

 

 

หมายเหตุ  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหนําใบแจงความของสถานีตํารวจแหงทองท่ี  ท่ีใบอนุญาตนั้น 

          สูญหายมาดวย 

    (๒)  ในกรณีท่ีใบอนุญาตถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหแนบใบอนุญาตนั้นมาดวย 

    (๓)  ใสเครื่องหมาย  ลงในชอง  หนาขอความท่ีตองการ/ใช 

 

เลขท่ี........................ 

วันท่ี......................... 

ลงชื่อ.......................ผูรับคําขอ 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชิงโค
	เรื่อง   สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
	พ.ศ.  ๒๕๕๘


